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1 UVOD
Mesto Ljubljana je evropska prestolnica z več tisočletno zgodovino, kar se odraža v današnji
podobi mesta, ki je berljiva kot kompleksen preplet starega in novega. Za mesto je bilo
eno najbolj rodovitnih obdobij obdobje baroka, z vrhom v 18. stoletju. Žal ob velikem
deležu arhitekturne zapuščine ni ohranjenega ničesar s področja krajinsko arhitekturne
tvornosti. Prav to področje človekovega ustvarjanja je v Evropi v obdobju baroka najbolj
cvetelo. Baročni vrtovi so bili temeljni sestavni del razsežnih urbanističnih prostorskih celot
in povezovalni element med arhitekturo in naravo. Vrt je postal politična izjava, statusni
simbol, ki pripada najvišjemu na družbeni lestvici, kar najbolje ilustrira takratni družbenopolitični kontekst. Na območju Slovenije in Ljubljane v času baroka ni bilo pomembnejših
vrtov. Obstoj objektov krajinsko arhitekturne tvornosti na območju Ljubljane pa vendarle
je dokumentarno izpričan. Zaradi specifičnih lastnosti poglavitnega krajinskega gradiva,
vegetacije, ki zahteva konstantno vzdrževanje in nepremišljenega ravnanja s temi objekti,
kot tudi same urbanizacije, so bile vse baročne parkovne zasnove izgubljene. Razvoj mesta,
je onemogočil ponovno vzpostavitev takšnih površin ob objektih, ki bi to dopuščali.
Enkratna priložnost se tako ponuja na območju odprte javne zelene površine pred Gruberjevo
palačo. Iz zgodovinskega gradiva je razvidno, da je bil v času izgradnje v obdobju baroka
tukaj oblikovan vrt, vendar o njegovi pravi podobi ne moremo govoriti, saj viri niso dovolj
zanesljivi. Območje nekdanjega vrta je danes travna površina, ki služi le kot členitev mesta
z zeleno površino, vse ostale funkcije, kot so socialna, športno-rekreativna, zgodovinska
in kulturna, pa so ji odvzete. Površina je občasno namenjena razstavljanju kiparskih del,
trenutno pa so na njej postavljene informativne table, ki stojijo ob prek tega prostora
diagonalno shojeni stezi. V preteklosti je že bilo izdelanih več predlogov ureditve. Glede na
to, da je območje varovano kot kulturni spomenik in za njegovo urejanje veljajo določene
kulturno varstvene smernice in določila, je predvideno reševanje takšnega problema možno
le v obliki konservatorske obnove, rekonstrukcije.
Na tem mestu se odpira vprašanje, ali je to najboljša možna rešitev. Samo mesto se je od
obdobja nastanka baročne celote - dvorca z vrtom - močno spremenilo. Prav tako so se
drastično spremenile družbenopolitične razmere, ki so v prvi vrsti narekovale razvoj
baročnega sloga v krajinskem oblikovanju. Posledično je popolnoma drugačna tudi vloga
oblikovanih zelenih površin, ki niso več le statusni simbol. V okviru magistrske naloge je
tako predstavljena alternativna rešitev parkovne ureditve v obliki sodobne interpretacije
baročnega sloga.
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Objekti vrtno-arhitekturne dediščine iz obdobja baroka v Ljubljani niso več ohranjeni. Le
redke površine niso pozidane in še ponujajo možnost za prenovo ali rekonstrukcijo. Ena
takih je odprta prosta površina pred Gruberjevo palačo. Gre za območje, na katerem je
stal manjši baročni vrt, zgrajen skupaj s palačo konec 18. stoletja. Predstavljal je značilno
baročno celoto arhitekture in vrta. Danes je ta prostor zaznaven le kot pravokotna travna
površina brez zgodovinske vrednosti.
Prenova te zelene površine bi bila lahko namesto rekonstrukcije ali popolnoma nove krajinsko
arhitekturne ureditve izvedena na način sodobne interpretacije baroka. Oblikovalski elementi
bi tako nakazovali baročni izvor, a bi v novi podobi odgovarjali potrebam današnjega časa.
Tako oblikovna kot programska in simbolna prenova bi v mesto vnesla povezovalni element
med bogato arhitekturno baročno kulturno dediščino in sodobnimi zelenimi mestnimi
površinami.
1.2 CILJI NALOGE
Glavni cilj magistrskega dela je oblikovanje nove zasnove parka pred Gruberjevo palačo.
Nova zasnova bo vsebovala zgodovinske reminiscence na podobo tega prostora za časa
baroka. V kombinaciji z elementi sodobne krajinsko arhitekturne prakse bo tako ustvarjena
idejna zasnova kakovostne mestne parkovne površine, ki ne bo negirala zgodovinske
vrednosti območja, temveč bo predstavljala povezavo med starim in novim.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Krajinsko arhitekturne prvine baroka je mogoče preoblikovati po načelu sodobne
interpretacije baroka, kar pomeni, da oblikovalska, programska in simbolna komponenta
pričajo o baročnem izvoru, a v sodobni obliki odgovarjajo potrebam današnjega časa. S
preoblikovanjem baročne vrtne zasnove na sodoben način lahko Ljubljano obogatimo z novo,
zanimivo krajinsko arhitekturno ureditvijo, ki ob izpostavljanju bogate baročne kulturne
dediščine mesta odgovarja potrebam sodobnega mesta po kakovostnih zelenih površinah.
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1.4 METODE DELA
V prvem delu naloge bodo preučene značilnosti oblikovanja vrtov za časa baroka v tujini
in pri nas ter splošne značilnosti tega zgodovinskega in umetnostnega obdobja. Sledila bo
zgodovinska in prostorska analiza obravnavane lokacije, parka pred Gruberjevo palačo.
Analize bodo izvedene s pomočjo arhivskega gradiva, raznih spletnih informacijskih
virov in ogleda lokacije. Na podlagi pridobljenih informacij bo najprej izdelan koncept in
nato načrtovana nova zasnova parka, ki bo temeljila na sodobni interpretaciji krajinskoarhitekturnih prvin baročnega oblikovanja vrtov.
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2 BAROK KOT UMETNOSTNI SLOG
Družbeno dogajanje v Evropi na prehodu iz 16. v 17. stoletje je botrovalo razvoju nove
umetniške smeri, baroka. Prva umetniška dela baročnega sloga imajo svoje korenine v Italiji,
natančneje v Rimu, od tam pa se je vpliv razširil po vsej Evropi. Poleg dosežkov na področju
umetnosti obdobje zaznamujejo tudi vsesplošen napredek v znanosti, odkrivanje novih
ozemelj izven Evrope (čezoceanska potovanja in ekspedicije) ter kolonizacija in posledično
širjenje evropske kulture. (Norberg-Schulz, 1986: 8)
Začetki baroka se prepletajo s takratnim dogajanjem v rimokatoliški cerkvi, kateri se je
pisalo obdobje protireformacije. Po zmagi nad protestantizmom je prenovljena rimokatoliška
cerkev potrebovala nov način izražanja svoje moči in ugleda. Umetnosti je tako bila
odmerjena osrednja vloga reprezentiranja podobe cerkve v največjem sijaju. V baročnem
smislu za prizorišče in dramo sta potencial kmalu uvideli tudi vzpenjajoča se aristokracija in
plemstvo. Absolutistični centralizem postane idealni vzorec družbene ureditve.
Umetniška dela so uporabljena kot sredstvo komunikacije centrov družbene moči z nižjimi
sloji družbe. Vrhnji sloji - posvetna in cerkvena aristokracija - so glavni naročniki umetniških
del, ki jih prikazujejo v vsem njihovem razkošju in slavi. Umetnost tega obdobja bolj kot
na prikazovanju zgodovine in same forme temelji na živih podobah situacij, resničnih ali
izmišljenih (Norberg-Schulz, 1986: 10). Nace Šumi (1992: 8) pravi, da so preostali družbeni
sloji lahko razvili le nekatere plasti baročnega oblikovanja.
Repertoar baročnih izraznih prvin so močno zaznamovali renesančni antični zgledi, kljub
temu da so bili njihov umirjen ritem, ravnotežje in kompozicija zavrženi. Za slikarje, ki
so ustvarjali v času baroka, so bile vrednote gibanje, zanos ter moč in kontrast v oblikah,
strukturah, svetlobi in barvi (Pischel-Fraschini, 1969: 9). Nastopile so tudi razlike v
geometrijskem redu, najbolj jasno vidne v organizaciji prostora. Oblikovana in urbana krajina
je v času renesanse bolj zaprta in statična, baročna pa se odpre in postane bolj dinamična
(Norberg-Schulz, 1986: 8). Prevladujeta dve glavni prostorski ideji: razširitev prostora prek
fizičnih meja z iztekom v neskončnost in zožitev na strog geometrijski red (Hafner, 1983: 3).
Vse te novosti v načinu mišljenja in oblikovanju pa se najbolje izrazijo v vrtni umetnosti.
Baročni vrt lahko označimo tudi za simbol dobe, najbolj nazoren prikaz baročne misli o
svetu. V dialogu z arhitekturo baročni vrtovi tvorijo razsežne urbanistično-arhitekturne
prostorske celote.
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Slika 1: Skice primerov baročne arhitekture, vrtnega oblikovanja in kiparstva
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3 VRTNA UMETNOST V ČASU BAROKA
Po prvih zgodnje baročnih ureditvah v Italiji (vila Aldobrandini) iz sredine 16. stoletja se
baročno oblikovanje vrtov do popolnosti razvije v Franciji, v 17.stoletju. Razvil se je t.i.
francoski formalni vrt, ki je postal zgled oblikovanja vrtov po vsej Evropi. Nova smer v
krajinskem oblikovanju se je razvila pod okriljem francoskega dvora. Kralj Ludvik XIV
po smrti kardinala Mazarina leta 1661 ni želel imenovati novega ministrskega predsednika
in je tako prenesel vso oblast v svoje roke. Francija je postala najbolj centralizirana in
najmočnejša absolutistična vladavina tistega časa v Evropi, kraljevi dvor s samooklicanim
Sončnim kraljem na čelu pa najpomembnejši akter v urejanju družbenega življenja in glavni
naročnik umetniških del. Šele s tako močno utrjeno osrednjo oblastjo in z vsem kapitalom
države v svojih rokah so bili izpolnjeni pogoji za nastanek najbolj razsežnih vrtnih zasnov
(Ogrin, 1993: 87-90).
Vpliv formalnega sloga se je kmalu razširil po vsej Evropi. Odmik od centra razvoja
formalnega baročnega vrta je pomenil priložnost za vnos drugih vplivov, zaradi česar je
praktično vsaka država razvila svoje posebnosti. Razlike med zasnovami, vidne že v
Franciji, so odvisne tudi od tega, ali je šlo za popolnoma novo prostorsko intervencijo ali
za prenovo že obstoječe. Prenove so v manjši meri dosegale vse glavne značilnosti čistih
baročnih zasnov, saj so se bolj prilagajale že obstoječemu prostorskemu kontekstu. Baročni
slog oblikovanja vrtov je v Evropi prevladoval vse do druge polovice 18. stoletja, ko so
velike družbene spremembe začele izkazovati potrebo po novem. V odgovor baročnemu se
je tako v Angliji razvil angleški krajinski slog.
Zaradi prostorskega konteksta, različnih kulturnih vplivov, zahtev naročnikov ter spretnosti
in osebnih preferenc načrtovalcev je prihajalo do manjših in večjih odmikov od klasične
baročne podobe vrta. Kljub temu imajo vsi baročni vrtovi glavne prostorske in oblikotvorne
značilnosti, ki jih jasno ločujejo od vrtov drugih slogovnih obdobij.
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3.1 SLOGOVNE ZNAČILNOSTI BAROČNIH VRTOV
Francoski formalni vrt izkazuje močan vpliv preteklih obdobij na njegovo oblikovno tvornost,
zato se mi zdi mestoma omeniti, da se je glavnina evropske vrtne umetnosti razvijala po
več tisoč let starem vzorcu, zastavljenem že v starem Egiptu (Ogrin, 1992:17). Pravokotna
mreža namakalnih kanalov je bila namreč vodilo za oblikovanje pravilnih geometrijskih
struktur vrtov takratnih vladarjev. Tovrstnih prijemov so se posluževali tudi v antiki, obdobje
rimskega imperija pa je prineslo številne novosti. V samostanskih vrtovih srednjega veka so
opazni pravilni vzorci rimskega izvora in znamenita prvina arabske prakse; štiridelna delitev
s središčnim vodnjakom (Ogrin, 2010:29). Velike spremembe je prineslo obdobje renesanse,
ki predstavlja glavno izhodišče za razvoj baročnega sloga. Kompozicijske in strukturne
prvine preteklih obdobij so bile močno nadgrajene in uporabljene na nov način. Vrtovi
so se razvili v terasah ob rezidencah visoke duhovščine in plemstva, vselej v pravilnem
geometrijskem redu. Najbolj dovršena oblika geometrijske smeri v krajinskem oblikovanju
nastopi prav z barokom. Ne le, da so baročni vrtovi svoje renesančne predhodnike močno
presegali po svojem obsegu, razvili so tudi mnogo obsežnejši repertoar različnih krajinskih
struktur in do najbolj popolne skladnosti razvili kompozicijske značilnosti (Ogrin, 2010).
Formalni baročni vrtovi so bili vedno načrtovani v povezavi s palačo ali dvorcem v obliki
razsežne nedeljive prostorske celote. Kljub razkošni baročni arhitekturi je vrt prevzel glavno
vlogo reprezentance. Celovite prostorske kompozicije so navadno gradili na obrobju mest.
Razsežna ravna ploskev je temelj strukture baročnega vrta, na njej se artikulira celotna
ureditev. Za to je bil najbolj pripraven raven teren. Ker je teren le redko ustrezal tem merilom,
so bila pogosto potrebna obsežna zemeljska dela z namenom izravnave tal. Raven teren igra
ključno vlogo pri dojemanju vrtne zasnove iz ene same točke, kar ne bi bilo mogoče, če bi bil
teren razgiban ali celo terasast. Glavni pogled, ki zaobjame večino ureditve, se odpre takoj
za dvorcem. S tem se obiskovalcu predstavi veličastna podoba geometrijsko urejenega sveta.
Mestoma se kljub temu pojavljajo določene višinske razlike, nižje terase ali nagnjen teren.
Ta odstopanja so bila skrbno preračunana in zavoljo ogromnih dimenzij na prvi pogled sploh
niso opazna. Njihov namen je bil, da se ob sprehodu čez park postopoma odpirajo pogledi
na določene dele ureditve, s čimer je v zasnovo vnesen element presenečenja, ki zviša raven
dinamike dojemanja ureditve. Doseganje tako zahtevnih vizualnih učinkov so omogočala
nova spoznanja v matematiki in geometriji.
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Vrt opredeljuje osrednja os, ki služi kot nosilka celotne kompozicije. Vzdolž glavne osi
se razvije značilen tridelni programski sestav: mogočen dostop s predvrtom in častnim
dvoriščem, ki mu sledita dvorec in za njim veličasten vrt. Kot simbol monoteističnega
družbenega reda je bil najbolje udejanjen prav skozi to osno ureditev. Sestavljajo jo vzdolžna
glavna aleja in njej podrejene stranske, ki so ji vzporedne ali pa jo pravokotno in diagonalno
prečijo. Tako red ni bil dosežen le vzdolž, temveč tudi prečno na središčno os (Ogrin, 2010:
33). Sistem alej, potekajočih po oseh, izriše osnovno strukturo vrta, ki temelji na pravilni
geometrijski mreži in pogojuje vso nadaljnjo členitev, simetrično razporejanje ploskev in
volumnov. Zaključek baročne kompozicije predstavlja sklepna točka na koncu glavne osi
oz. point de vue. Ogrin (2010) poudarja, da je bila tako dosežena popolna kompozicijska
strnitev, predvsem v razmerju med arhitekturo in vrtom, ki je ostala nepresežena vse do
danes.

Slika 2: Skica pogleda na baročni vrt Vaux le Vicomte. Iz skice sta razvidna; razvoj vrta v dolžino vzdolž
glavne osi in značilen tridelni programski sestav.

Oblikovanje baročnih vrtov ni bilo usmerjeno le k doseganju določenih vizualnih učinkov in
prenašanju simbolnih sporočil, temveč tudi podpiranju pestrega programa. Bili so prizorišča
razkošnih zabav in slavij, tako kot sam vrt namenjeni fascinaciji obiskovalcev nad oblastjo.
Že sama zasnova vrta je teatralna in omogoča gibanje obiskovalca med različnimi scenami.
Formalna, geometrijsko pravilna struktura vrta do neke mere obiskovalcu tudi onemogoča
svobodno doživljanje okolice. Razporeditev glavne in stranskih alej v kombinaciji z drugimi,
skrbno oblikovanimi in razmeščenimi krajinskimi strukturami, vodi obiskovalca po prostoru
in usmerja poglede; nič ne ostaja prepuščeno naključju.
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Za dvorcem se odpre pogled na številne vrste parterjev, razporejene ob glavni osi. Od z
značilnimi baročnimi vzorci močno členjenih, do preprostih, tratnih. Peščena podlaga z vzorci
iz različnega gradiva predstavlja skupino vezeninastih parterjev (parterre de broderie), ki
je najobsežnejša. Cvetje na različnih podlagah predstavlja cvetlične parterje (parterre de
fleurs), tratna podlaga kot osnova za zlaganje vzorcev iz peska, kamna in ostalih gradiv pa
predstavlja skupino parterjev na angleški način. Parterji členijo zasnovo na ravni ploskve in
so nosilci svetlih tonov v zgradbi.

Slika 3: Shematske skice baročnih parterjev, od najbolj preprostega (skrajno levo) do bolj kompleksnega
(skrajno desno)

Slika 4: Skice kompleksnejših baročnih parterjev simetričnih glede na središčno os

Slika 5: Skica pogleda vzdolž baročne vrtne zasnove proti kompozicijskemu zaključku v parku Vaux le
Vicomte
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Vegetacija je tako kot sama zasnova podrejena strogemu geometrijskemu redu, kar je zlasti
razvidno iz rastlin, striženih v oblike pravilnih geometrijskih teles (npr. tisa strižena v
obliko stožca). Ustvarjen je popoln vtis naravi odtujenega vrta, ki bi ga lahko na simbolni
ravni označili tudi za dvig človeka nad naravo. Medtem ko je nižja vegetacija (trava,
cvetje, grmovnice) v zelo različnih kombinacijah, sestavni element parterjev, ploskovnih
elementov, drevnina nastopa kot volumen in vertikalno členi prostor. Vegetacijski volumni
so kot nosilci temnih tonov kontrastni svetlim ploskvam. Strižene stene drevja predstavljajo
okvir parka, skozi katerega vodijo stranske osi do različnih ambientov ali dalje v odprto
krajino. Drevje v pravilnih mrežnih sestavih tvori značilne boskete (bosquet). Pojavljajo
se tudi drevoredi. Visoke strižene stene vzdolž osi imajo ključno vlogo pri omejevanju in
usmerjanju pogledov. Nekatera drevesa, so sajena v lesene zaboje, da se jih v času zime
lahko pospravilo v rastlinjake.

Slika 6: Skice rastlin striženih v oblike pravilnih geometrijskih teles

Slika 7: Skice vegetacijskih volumnov v parternih ureditvah
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Slika 8: Skica bosketa (levo zgoraj) in skice pogledov na strižene boskete, ki usmerjajo poglede in vodijo
obiskovalca po prostoru

Slika 9: Skica prostora baročne vrtne ureditve, ki jo zamejujejo stene strižene drevnine (Vaux le Vicomte)
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Kot geometrijska ploskev v zasnovah pogosto nastopa voda. Vodne ploskve so pogosto
velikih dimenzij, kar v veliki meri pripomore k vtisu velikopoteznosti baročnih zasnov
(Ogrin, 2010: 65). V kombinaciji s konkavno brežino je možno še povečati dojemanje
velikih dimenzij. Vodne prvine se pojavljajo v obliki razsežnih vodnih ploskev, kanalov
in vodnjakov. Voda je zaradi svoje fizikalnosti zelo posebno krajinsko gradivo. Zaradi
močnega odboja svetlobe mogočne vodne ploskve zrcalijo nebo, so nosilci svetlin v zgradbi
in povezujejo ureditev s širšim kontekstom, nebom. Zelo pomembna je tudi voda v gibanju,
ki lahko teče po površinah, se zliva ali kot vodomet brizga visoko v zrak in tako celoto
dinamično popestri in v prostor vnaša poudarke.

Slika 10: Skica pogleda na vodni kanal obdan s striženo drevnino

Slika 11: Skica prostora vodnih kanalov in striženih sten bosketov, ki usmerjajo pogled proti sklepni točki
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V povezavi z vodnimi elementi pogosto nastopajo skulpture, ki poleg prostorskih učinkov
nosijo različne simbolne vsebine. Skulpture so lahko postavljene posamično ali v skupinah.
Motivika je črpana predvsem iz antične mitologije. Simbolizira različne zgodbe iz antike
in deluje predvsem poveličevalno. Posamična lahko deluje kot poudarek, pomembna pa je
predvsem v vlogi point du vue, sklepne točke na koncu kompozicije. Skulptura popestri
doživljanje z dodatno členitvijo prostora in ustvarja točke interesa. Skulpture, razporejene v
linije, pogosto skupaj s preoblikovano vegetacijo in različnimi linijskimi elementi ustvarjajo
kompleksne oblikovane ansamble.

Slika 12: Skica razkošne Apolonove fontane v Versailles-u

Slika 13: Skica kompleksno oblikovanega
ansambla

Slika 14: Skica pogleda proti sklepni točki
kompozicije v Schönbrunn-u
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4 VRTNA UMETNOST V ČASU BAROKA NA SLOVENSKEM
Obdobju baroka v vrtni umetnosti na Slovenskem zelo težko postavimo ostre časovne
meje (Hafner, 1994: 12). Slovenske dežele so bile v tem času sestavni del Avstro-Ogrske
monarhije, kar se kaže v vsej zgodovinski dediščini (Ogrin, 1993: 341). Barok se je, tako kot
večina umetniških tokov, uveljavljal z zamikom. Temu je botrovala predvsem geografska
odmaknjenost od centrov razvoja baročnega sloga. Prek Dunaja, Trsta in Benetk so tako v
17. stoletju nove slogovne prvine počasi zajele tudi Slovenske dežele. Obdobje pri nas zajema
konec 17. stoletja, predvsem pa 18. in prvo polovico 19. stoletja. V času zrelejših baročnih
vrtnih stvaritev (dvorec Dornava) se je drugod že začel uveljavljati angleški krajinski slog.
Ker vrtovi večinoma niso bili vzdrževani ali pa so bili celo uničeni, je o točni podobi pogosto
težko govoriti. V veliko pomoč so kartografska dela, na katerih so vidne vrtne zasnove
(Valvasorjeva in Vischerjeva topografija, Zemljevidi Kranjske Janeza Dizme Florjančiča,
idr.). Iz zgodovinskega gradiva je opazen razpon od zelo preprostih do bolj kompleksno
sestavljenih zasnov. Zadrege se pojavljajo predvsem pri ornamentiki, ki si je od primera
do primera zelo podobna, ali pa se celo ponavlja (Ogrin, 1992: 24). Pogosto je tudi, da
parterna členitev ni v skladu z vrtno zasnovo in spominja na tvornost starejših obdobij.
Ogrin (1992: 24) pravi, da so tovrstne nejasnosti verjetno posledica pomanjkanja informacij
ali poenostavljanja v procesu priprave bakrorezov. Bakrorezci naj bi zato uporabljali iste
vzorce.
Hafner (1994) izpostavlja tipološke razlike baročnih vrtov posameznih pokrajin. Ločujemo
lahko med ravninskimi, geometrijsko urejenimi baročnimi vrtovi in parki severovzhodne
Slovenije in zasnovami razvitimi ob dvorcih na pobočjih na zahodu in jugozahodu države.
Oba vpliva izoblikujeta specifične oblike vrtov in parkov v osrednji Sloveniji. Hafner (1994)
tipološke značilnosti vrtov dalje razdeli v tri večje skupine:
- barokizirane zasnove ob grajskih vrtovih brez osi;
- baročne osnove z osjo, ki ni nosilka kompozicije;
- baročne zasnove z osrednjo osjo, ki je nosilka celotne kompozicije.
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Za območje Ljubljane je bila značilna kompozicijska nerazvitost. Vrtovi so se razvili ob že
obstoječih dvorcih, ki so bili postavljeni v prostor predvsem po obrambnih merilih in so se
zato morali prilagajati neravnemu terenu (Ogrin, 1992: 24).
Vrtove si je navadno ob barokiziranih dvorcih dalo urediti plemstvo. Zasnove so izražale za ta
slog najbolj značilne stilne prvine, čeprav v primerjavi z rezidencami vplivnejših Evropskih
dvorov v veliko manjšem merilu in z manjšo oblikovno pestrostjo. Največja odstopanja
od klasičnega francoskega formalnega vrta se pojavljajo v kompozicijskih značilnostih.
Zasnove z razvito tridelno strukturo in osrednjo osjo so nastajale le v ravninskih delih. Na
pobočjih razvite zasnove so se navadno terasasto prilagajale značilnostim terena, brez močne
kompozicijske strnjenosti.
Ena glavnih strukturnih značilnosti baročnih vrtov nastalih na naših tleh je preprosta delitev
na pravokotniške člene, razporejene v mrežnem vzorcu. Kot glavna značilnost klasičnih
baročnih vrtov se pojavljajo vezeninasti parterji. Najpogostejša je bila njihova štiridelna
delitev z navadno fontano kot izpostavljenim členom v sredini. Zaznavna je tudi raba
palisad, posodovk in skulptur. Ogrin (1992: 24) glede kompleksnosti zasnove poudarja tri
objekte vrtno arhitekturne dediščine: Begunje, Slovenska Bistrica in Črnci. Prva dva sta
bližje renesančni tvornosti, Črnci pa se ponašajo s svojo čistostjo in strnjenostjo zasnove,
ki se kaže v trodelni programski delitvi. To je tudi ena redkih zasnov na naših tleh, ki ima
vzpostavljen odnos do arhitekturnega objekta.
Posebej pa je potrebno izpostaviti dvorec Dornavo pri Ptuju, na slovenskem ozemlju najbolj
dovršeno baročno vrtno arhitekturno celoto, primerljivo tudi izven regionalne ravni. Vsi
kompozicijski členi dvorca z vrtom so artikulirani ob skoraj 1,8 km dolgi osi. Os, ki se začne
s skulpturo, vodi skozi drevored do častnega dvorišča pred dvorcem, obdanega z bogato
okrašeno zidno ograjo. Za dvorcem, na vrtni strani, se ob osi razvije dvorišče in za njim
90m dolg parter, razdeljen v štiri dele s krožnim bazenom v sredini. Zaključek kompozicije
označuje aleja z drevoredom in prehod v sadni vrt, od koder se os nadaljuje v odprto krajino
in zaključi s kipom ob reki. V prostoru je zasnova kljub propadanju še vedno razpoznavna,
berljiva in predstavlja velik potencial za izvedbo rekonstrukcije (Ogrin, 1992: 341; Hafner,
1994: 15).
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Slika 15: Skica pogleda na osrednji del baročne celote dvorca z vrtom v Dornavi

Slika 16: Skica pogleda proti dvorcu Dornava (levo) in skica pogleda proti vhodnemu portalu dvorca
Dornava in dostopnemu drevoredu (desno)
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5 RAZVOJ MEST V ČASU BAROKA
Območje obdelave v magistrski nalogi leži na južnem robu starega mestnega jedra Ljubljane.
Ker je močno vezano na urbani kontekst, so v tem poglavju na kratko predstavljene značilnosti
razvoja mest v času Baroka.
Obdobje 16. in 17. stoletja je pustilo velik pečat tudi na področju razvoja mest. Glavni
sredstvi prostorske organizacije baročnih vrtov, osrednja os in dosleden geometrijski red,
dobita tudi osrednjo vlogo v razvoju mest. Sama struktura mesta postane preslikava ideje
o vseobsegajočem vesoljnem redu. Težnje tistega časa po močnih družbenih sistemih so
pripeljale do centralizacije oblasti, kar se odraža v nastajanju glavnih mest. Najpomembnejši
evropski mesti v času baroka sta, tudi v kontekstu urbanizma, Rim in Pariz. Uresničevanja
načel baročnega načrtovanja mest so bila v največji meri deležna le glavna mesta. Izmed
manjših predstavljajo izjeme le tista, ki so bila tako ali drugače vpletena v življenja vodilnih
državnikov.
Prvi poizkusi stvaritve ‘’popolnega’’ baročnega mesta so se začeli v Rimu konec 16.
stoletja. Za to je bil v največji meri zaslužen papež Sixtus V (na položaju med leti 1585 in
1590), ki je želel poustvariti veličastno podobo antičnega Rima in ustvariti mesto, vredno
cerkvenega sedeža. Njegov načrt je predlagal povezovanje že obstoječih, pomembnejših
verskih spomenikov (večinoma so bile to rimske bazilike), s širokimi, ravnimi ulicami.
Gre torej za sistem vozlišč in poti. Z ustvarjanjem vozlišč ob pomembnih objektih je bila
poudarjena njihova vloga v sistemu, dobili so značaj prostorskih dominant. Široke, ravne
ulice pa so jih povezale v lahko berljivo, smiselno prostorsko celoto. Na določenih mestih,
potrebnih dodatnih poudarkov, so za to uporabili visoke egipčanske obeliske (Bacon, 1974:
131; Norberg-Schulz, 1986:19).

Slika 17: Satelitski posnetek mesta Rim (Google earth, 2016)
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Podobnih principov načrtovanja mest so se v drugi polovici 17. stoletja začeli posluževat
tudi v Franciji. Pariz z okoliško krajino je postal najboljše utelešenje baročne podobe sveta.
Vodilo za preureditev glavnega mesta najmočnejše monarhije tistega časa pa izhaja prav iz
velikopoteznih parkovnih zasnov.
Baročni dvorci z veličastnimi parki so večinoma ležali izven naselij, na obrobju mest ali na
podeželju. S podaljšanjem osrednje parkovne osi v avenijo so rezidence povezali z mestom.
Baročna palača je postala povezovalni in hkrati ločevalni element med kulturo (mestom) na
eni strani ter vrtom (naravo) na drugi (Steenbergen in Reh, 1996: 149). Tudi samo mesto
tako postane del ureditve. Mesto je sedaj dobilo osnovno strukturo, ki ni več slonela na
prilagajanju značilnostim reliefa, kot je bilo to značilno za srednjeveška mesta, temveč redu,
ki ga določajo glavne osi.
Osi v mestu so predstavljale široke ravne ulice, navadno zasajene z drevnino v obliki
drevoreda (avenije). Mogočne avenije so kmalu prepredle celotno mesto in med seboj
povezale vse pomembnejše objekte. Za razliko od Rima je bilo v Parizu manj pomembnih
historičnih predelov in objektov, kar se je poznalo v gradnji novih in rušenju ter baročni
prenovi že obstoječih z namenom, da bi ustrezali novemu načrtu. Bivalne enote meščanstva
postanejo visoki bloki, ki se podrejajo avenijskemu načrtu in so zato pravilnih ortogonalnih
oblik.
Mumford (1969) pravi, da osnovna enota ni bila več soseska oz. četrt, temveč ulica. Promet
in dosledna geometrijska zasnova sta nadrejena človeškim interesom. Tudi različne ustanove
ne vplivajo več na prostor kot so prej, funkcija načrta je podrejanje vsega vladarjevi volji.
Podoba mesta je zasnovana teatralno; veliki trgi so raztegnjeni vzdolž avenij, široke ulice
pa so prizorišče raznih dogodkov (slavij, parad…) s katerimi vodilni sloji prikazujejo svojo
pomembnost, veličino in ugled ljudstvu (Mumford, 1969: 545- 555; Bacon, 1974: 173-179).
Avenije so bile v prostor postavljene tako, da so vodile do centrov in ustvarjale zvezdast
sistem. Iz vozlišča, ki ga navadno opredeljuje večji odprt prostor, so vodile avenije na vse
strani in se povezovale s preostalimi. Pogledi vzdolž širokih ravnih ulic se niso ustavili na
robovih mesta, temveč so peljale naprej v krajino in navidezno neskončnost. Zaradi slabih
razmer v kmetijstvu so bili kmetje namreč prisiljeni prodati zemljo, ki jo je kupovala bogata
aristokracija in prostor oblikovala po svojih idealih. Preostala kulturna krajina je bila zaprta
pogledom, vidne so bile le ravne avenije, ki so prečile gozdove in travnike ter se nadaljevale
v neskončnost. Aksialni sistem kot osnovni strukturni člen je tako iz samega vrta prešel na
celotno krajino in ustvaril razsežno vizualno prostranost.
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Povezovanje pomembnih točk mesta z ravnimi avenijami in naprej s krajino, zahteva
dosledno raven teren. Le na ravnem terenu lahko ravna linija usmerja poglede od točke
do točke in proti horizontu. Zato je bilo nemalokrat zelo težko izvesti določene prostorske
posege in baročni načrti niso vedno zaživeli v predvideni obliki. To je dobro vidno na primeru
mesta Rim, ki leži na razgibanem terenu, medtem ko je imel Pariz veliko večji potencial za
uresničitev takšnih idej. Kjer se je le dalo, so se posluževali obsežnih zemeljskih del, z
namenom ravnanja tal.

Slika 18: Skica predela mesta, ki ga pogojuje dostop do častnega dvorišča baročne palače v obliki račje
nožice (levo) in skica zvezdastega avenijskega sistema (desno)

Na tem mestu gre omeniti, da je bil kljub različnim intervencijam večji delež pariškega
urbanega tkiva še vedno srednjeveški. Prepreden z ozkimi in zavitimi ulicami, prenaseljen,
umazan in nevaren. Mesto je največje spremembe doživelo na sredi 19. stoletja pod vladavino
Napoleona III, ki je izbral barona G.-E. Haussmanna za celovito prenovo srednjeveških četrti.
Načrtovanje je sledilo že prej postavljenim zgledom formalnega, pravilnega in urejenega.
Široke ravne avenije, parki, trgi in stanovanjski bloki s poenotenimi fasadami so nadomestili
ostanke srednjeveškega mesta. Te intervencije so v največji meri zaslužne za podobo mesta,
ki je berljiva še danes (Kostof, 1991: 218-270).

Slika 19: Satelitski posnetek mesta Pariz (Google earth, 2016)
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6 LJUBLJANA V ČASU BAROKA NA SLOVENSKEM
Ljubljana je po turških vpadih in kmečkih uporih, ki so za daljše obdobje ohromeli
jugovzhodne avstrijske dežele v prelomu iz 17. v 18. stoletje, pod Habsburžani doživela
vsesplošni napredek. Obnovljene trgovske poti, zlasti povezava Dunaj-Trst, so zopet
povečale pomen trgovine in tranzita za mesto. Kljub temu se je večina mestnega prebivalstva
še vedno ukvarjala z rokodelstvom in obrtjo. Kot krajinsko središče je konec 17. stoletja
prevzela vlogo gonilne sile v razvoju baročne umetnosti (Dobrilovič, 2002: 51). Za povsem
baročno lahko označimo 18. stoletje. To obdobje je bilo zlasti plodno na področju arhitekture,
zgradilo se je več objektov, velik pečat pa so pustile predvsem prenove v novem, baročnem
slogu. Korošec (1991: 52-58)

Slika 20: Načrt Ljubljane iz leta 1744
(Janez Dizma Florjančič, Ljubljana, detajl 3. lista obarvanega izvoda stenske karte Tabula chorographica
Ducatus Carnioliae ... , 1744; cit. po Korošec, 1991: 53)
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V razvoju Ljubljanske baročne arhitekture je vodilno vlogo igralo obdobje protireformacije,
ki je v tistem čas zaznamovalo rimokatoliško cerkev. Ljubljana je bila takrat vodilno
versko središče v tem delu monarhije in prav duhovščina je vplivala na postavitev cerkva
in samostanov ter prenovo že obstoječih v reprezentativnem slogu. Kot najpomembnejše je
potrebno omeniti Uršulinsko cerkev svete trojice, Župnijsko (jezuitsko) cerkev Sv. Jakoba,
Stolnico Sv. Nikolaja, cerkev Marijinega oznanenja in Križevniško cerkev Marije Pomočnice.
Značilnost tega obdobja je bila tudi postopen vzpon meščanstva, ki je postajalo dovzetno za
različne kulturne in umetniške tokove. Tako je obdobje baroka dalo mestu tudi več pomembnih
objektov posvetnega značaja, kot so na primer Rotovž, Reyeva hiša, Schweigerjeva hiša,
Barbova palača in Gruberjeva palača. Vzrok za posebnost Ljubljanske baročne arhitekture
se skriva v zlitju različnih vplivov, predvsem italijanskih in avstrijskih.

Slika 21: Skica Rotovža (levo) in skica Schweigerjeve hiše (desno)

Slika 22: Skica Križevniške cerkve Marije Pomočnice (levo) in skica stolne in župnijske cerkve sv. Miklavža
(desno)
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V 18. stoletju se je v Ljubljani zgodilo tudi nekaj sprememb odprtega prostora. V tem času je
imela reka Ljubljanica še vedno pomembno vlogo v transportu. Reka je bila plovna le med
Vrhniko in Ljubljano, pojavljale pa so se težnje po vzpostavitvi plovne poti vse do reke Save.
V sredini 18. stoletja so bili tako odprti štirje kanali, ki pa pogojev za transport niso bistveno
izboljšali, saj je bila plovba predolga, in do začetka druge polovice stoletja niso bili več v
rabi. Regulacije struge s pomembnejšim vplivom na nadaljnji razvoj mesta so se začele šele
leta 1772 z začetkom gradnje Gruberjevega kanala. Njegov namen je bil izsuševanje barja in
razbremenitev dela struge Ljubljanice, ki teče skozi center in je s poplavljanjem nemalokrat
povzročala velike težave. Gazvoda (1996: 105)
Ob rečnem obrežju, zasajenemu z drevjem, so se razvile promenade, ki so služile kot
priljubljena sprehajališča in prireditveni prostor zabavam, veslaškim tekmovanjem in
podobnim dogodkom. Promenade so se razvile tudi ob nekaterih cestah in poteh kot recimo
ob poteh na Golovec in Rožnik. Gazvoda (1996: 106)

Slika 23: Tloris Ljubljane iz leta 1808
(I.J. Scherer, Načrt Ljubljane, posnet ‘‘a la vue’’, 1808; cit. po Korošec, 1991: 73)

Konec 18. stoletja je mesto zaznamovalo tudi rušenje srednjeveškega obzidja. Poseg je imel
največji vpliv na predmestje. Območje nekdanjega obzidja z jarkom so zapolnili zelenjavni
vrtovi. Pred nekdanjimi južnimi in vzhodnimi mestnimi vrati pa sta se razvila dva nova trga:
Krekov in Kongresni.
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Največji vrtovi tega obdobja, ki izvirajo še iz srednjega veka, so bili Turjaški vrtovi. V 18.
stoletju so prešli v last Uršulinskega samostana in postali nedostopni za javnost. Za mesto
pomemben je bil tudi Lambergov vrt, kasneje kupljen s strani barona Žige Zoisa in znan kot
Zoisov vrt. Zasnovan je bil kot nekakšen botanični vrt s preprosto geometrijsko strukturo. Ti
vrtovi niso več ohranjeni. Gazvoda (1996: 106-107)
Predmestje je imelo ruralni značaj, prisotnih je bilo veliko kmetijskih objektov. Vrtovi, ki
so se nahajali za hišami, so bili predvsem zelenjavni vrtovi ali sadovnjaki. V mestnem jedru
zaradi goste pozidave vrtov ni bilo. Edina zelena površina vezana na mestno jedro poleg
grajskega hriba je bil park pred Gruberjevo palačo.

Slika 24: Slika pogleda na Ljubljano leta 1821
(Alois Schaffenrath, Pogled na Ljubljano, Glavno mesto kraljevine Ilirije, 1821; cit. po Korošec, 1991: 80)
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6.1 OBJEKTI KRAJINSKO ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA NA OBMOČJU
LJUBLJANE V ČASU BAROKA
V tem poglavju so podrobneje predstavljeni pomembnejši objekti krajinsko arhitekturnega
oblikovanja na območju Ljubljane. Pregled in analiza teh objektov sta pomembna predvsem
zaradi razumevanja stopnje razvitosti in sestavljenosti oblikovanih zelenih površin za časa
baroka na območju Ljubljane. Poglavje je povzeto po doktorski disertaciji Ines Unetič (2013).
- Vicedomski dvorec
Dvorec z vrtom je stal na vogalu Novega trga ob t.i. Fištamskih vratih. Dvorec je bil v potresu
leta 1895 uničen. Na tem mestu so na prehodu v 20. stoletje postavili Deželni dvorec, danes
poznan kot sedež Univerze v Ljubljani.
Unetič (2013: 311) predvideva, da je bila zasnova vrta pred dvorcem baročna, urejena v 18.
stoletju. Šlo naj bi za preprosto štiridelno parterno ureditev z vezeninastimi vzorci. Na načrtu
kapucinskega samostana iz leta 1816 so razvidne štiri ploskve, ki so bile razporejene ob
osrednji osi z vodnjakom na sredini. Na stranskem zidu, prav tako v osi, je najverjetneje stal
še en grajen element. Baročno zasnovo je rahljalo drevje in grmovje, zasajeno v štiri parterna
polja. Ob vzhodni stranici dvorca je bila še manjša nečlenjena zelena površina, najverjetneje
kuhinjski vrt. Ureditev se je tekom 18. stoletja močno spreminjala. V dvajsetih letih 18.
stoletja je tako iz zgodovinskega kartografskega gradiva moč razbrati nadaljnjo členitev
parterja na 6 ploskev. Med prvimi štirimi ploskvami je bila še vedno okrogla struktura, prav
tako ob zidu na zaključku osi. Na območju zelene površine ob vzhodni stranici dvorca se
je pojavil vezeninast vzorec. Iz kasnejših virov, ki segajo proti sredini 18. stoletja, pa je že
mogoče zaznati razpad ravnih linij v bolj mehke in nepravilne. Po prezidavi območja po
potresu je vrt popolnoma izginil.

Slika 25: Vicedomski dvorec z vrtom
(Deželno gradbeno ravnateljstvo, Načrt mesta Ljubljane..., 1827; cit. po Korošec, 1991: 100-101)
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- Primestni vrtovi na Gradišču
Vrtovi na Gradišču so bili v lasti plemiških družin. Pred rušenjem obzidja je bilo znotraj
mesta premalo prostora in vrtovi so se tako razvijali v predmestjih. V sklopu teh predmestnih
vrtov so bili tudi Zoisovi vrtovi. Večinski del vrtov so v začetku 18. stoletja pridobile
uršulinke, površina pa je bila dokončno izgubljena z izgradnjo Trga republike sredi 20.
stoletja. Vrtovi so imeli preprosto formalno zasnovo. Edini vrt z bolj kompleksno zasnovo
je bil v lasti bogate družine Auersperg. Kot pravi Unetič (2013: 303), je bil vrt pravi zaklad
vrtne umetnosti na Kranjskem. Za to ni toliko zaslužna sama zasnova vrta, ampak številni,
skrbno oblikovani posamezni motivi. Vzdolž glavne osi je bilo simetrično razporejenih
več pravokotnih parterjev, skulptur, arhitekturnih členov (vrtne ute, kapelica) in razkošnih
vodnih motivov (trinadstropna fontana, ribnik z labodi in otočkom z vrtno uto). Ob celotni
zasnovi je bilo v ravnih linijah zasajeno sadno drevje.

Slika 26: Primestni vrtovi na Gradišču
(J.H. Seykotta, Načrt glavnega mesta Ilirskega kraljestva Ljubljane, 1820; cit. po Korošec, 1991: 84-85)

- Cekinov grad
Cekinov grad, nekoč znan pod imenom Leopoldsruhe, je bil sezidan v letih od 1752 do 1755.
V sklopu palače naj bi stal tudi baročni vrt, vendar ni znano, do kakšne mere je bil realiziran,
saj niso zgradili vseh predvidenih arhitekturnih členov dvorca. Po virih sodeč je osrednji
element zasnove predstavljal štiridelni vezeninasti parter na osi vhoda v palačo. Obdajal ga
je pas zelenice, obrobljen s striženim drevjem. Osrednji del glavnega parterja naj bi krasil
detajlno oblikovan bazen.

Slika 27: Cekinov grad z vrtom
(Franciscejski kataster, 1825, Register nepremične kulturne dediščine)
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- Lattermanov drevored
Ideja za drevored se je razvila v času francoske oblasti v začetku 19. stoletja. Drevored
so tvorile tri glavne aleje. Dve sta vodili od Tivolskega gradu, prva proti centru (današnje
Jakopičevo sprehajališče), druga pa proti celovški cesti. Tretja, najdaljša aleja, ju je prečno
sekala. Potekala je v smeri od Celovške ceste proti rožni dolini in na presečiščih z osema
tvorila večje rondoje. Del drevoreda je bil zasajen tudi ob Celovški cesti. Za drevoredna
drevesa so uporabili kostanj, na rondojih pa so bili zasajeni laški topoli. Sistem alej je danes
del mestnega parka Tivoli in v veliki meri še vedno tvori glavne sprehajalne poti.

Slika 28: Lattermanov drevored
(Anton Schwarzenberg, Načrt guvernerju Lattermannu ... , 1828; cit. po Korošec, 1991: 95)

- Turn ob Ljubljanici
Dvorec, danes poznan kot Grad Kodeljevo, je nastal v 17. stoletju in je ležal na ravnini
rečnega okljuka reke Ljubljanice. V 18. stoletju se je območje preurejalo in najverjetneje je
v tem času začel nastajati tudi formalni baročni vrt. Za dvorcem je bilo tako ob osi nanizanih
10 pravokotnih ploskev s prirezanimi robovi. Os je nato vodila v drevored in se zaključila z
zasajenim rondojem. Iz zgodovinskih virov iz 18. in začetka 19. stoletja je moč razbrati, da se
je vrt stalno spreminjal. Oblikovane zelene površine so izginile zaradi pozidave, ohranjenih
je le še nekaj dreves in vodnjak.

Slika 29: Turn ob Ljubljanici
(Ivan Stratyl, Deželno gradbeno ravnateljstvo: Načrt posesti gradu Turn ... , 1789; cit. po Korošec, 1991: 68)
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- Zoisovi vrtovi
Zoisovi vrtovi so obstajali na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Šlo je za vrt večjih dimenzij,
saj naj bi meril približno 3 hektarje. Karl Zois je znotraj vrtov uredil botanični vrt. Poleg
botaničnega vrta pa so Zoisove vrtove sestavljali še gozdič z avtohtonimi drevesnimi vrstami,
rožne gredice, rastlinjak, pokrite grede, skulpture in fontane, urejene sprehajalne poti ter poti
za ježo. Velika posebnost teh vrtov je ta, da so bili leta 1789 odprti za javnost. S podrtjem
mestnega zidu je nastal še manjši del vrtov ob Zoisovi palači. Vzdolž današnje Zoisove
ceste je bil tako zasajen večvrstni drevored, tik ob palači pa je bil oblikovan formalni vrt.
Formalni vrt je tvorila osrednja os, vzdolž katere so se vrstile pravilne pravokotne ploskve,
na dvignjenem robu vrta pa je bil postavljen tudi paviljon. Le ta privatni del vrtov se je
ohranil kot zelena površina, saj je celotno preostalo območje danes pozidano.

Slika 30: Zoisovi vrtovi
(Deželno gradbeno ravnateljstvo: Situacijski načrt ... , 1837; cit. po Korošec, 1991: 117)

- Park pred Gruberjevo palačo
Gruberjeva palača s pripadajočimi oblikovanimi zelenimi površinami je natančneje opisana
v sledečem samostojnem poglavju.
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7 PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE
Območje obdelave leži v urbaniziranem okolju in je v veliki meri tlakovano, pozidano in
ravno. Edini geomorfološko izstopajoči strukturi v bližini območja sta vrezana struga reke
Ljubljanice na zahodu in Grajski hrib na jugu, na katerega se z območja vrta odpira pogled.
Na severni strani območje Gruberjeve palače in vrta obroblja iztek Zoisove v Karlovško
cesto. Gre za zelo prometni cesti, saj predstavljata glavno vpadnico iz smeri Dolenjske.
Tukaj je tudi avtobusna postaja. Na zahodni strani območja teče reka Ljubljanica. Od vrta jo
ločuje cesta na Grudnovem nabrežju, ki je sedaj enosmerna in vozna le v smeri proti Prulam
(proti jugu). Cesta je zasajena z večvrstnim drevoredom, ob robu pa je dovoljeno parkiranje.
Na vzhodni in južni strani Gruberjeve palače je Rožna ulica, katere enosmerni krak jo ločuje
od parka. Območje je lahko prehodno za pešce, medtem, ko za kolesarje ni vzpostavljenih
kolesarskih povezav in ostajajo vezani na cestišče.
Območje leži na južnem delu starega mestnega jedra. Gostota pozidave je visoka. V okolici
prevladuje starejša stanovanjska gradnja, večinoma obnovljena in v dobrem stanju. Na drugi
strani Zoisove ceste, nasproti parka, stoji večji stavbni kompleks, z lokali in trgovinami
v pritličju ter stanovanji v nadstropjih. Vzhodno od objekta, nasproti severne stranice
Gruberjeve palače, je Levstikov trg z Župnijsko cerkvijo Sv. Jakoba. Rečno obrežje na
vzhodni strani območja je urejeno s potmi ob reki in na nabrežju. Južno stranico vrta obroblja
kompleks stanovanjskih hiš. V sami palači je kot že omenjeno, arhiv RS.
Odprta zelena površina pred Gruberjevo palačo predstavlja edino odprto javno zeleno
površino v sklopu starega mestnega jedra. Prek Zoisove in Karlovške ceste, ki sta sicer
zelo prometni a ustrezno prehodni za pešce, se območje povezuje z odprtim prostorom
Levstikovega trga. Bližnje ulice od tod vodijo na grajski hrib, kjer se nahajajo urejene
parkovne površine. Grajski hrib predstavlja enega od zelenih klinov mesta in s tem navezavo
na okoliško krajino. Prav tako območje leži tik ob reki Ljubljanici, katere obrežje je bilo v
zadnjih letih urejeno. Ob vodi tako vodijo pešpoti, ki obiskovalcu omogočajo hiter dostop
do ostalih predelov ožjega mestnega jedra.
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7.1 ZGODOVINA GRUBERJEVE PALAČE Z VRTOM TER DANAŠNJA PODOBA IN
NAMEMBNOST
- Gabrijel Gruber
Jezuit, matematik in fizik Gabrijel Gruber je na ljubljanskem liceju od leta 1769 poučeval
geometrijo, mehaniko, hidravliko in risanje. S skupino uspešnih dijakov je v letih poučevanja
reševal probleme regulacije Ljubljanice, poplavljanja Ljubljanskega barja in plovne poti po
Savi. V tem času je dobil naročilo za izdelavo topografskega prikaza Ljubljanskega barja, ki
je skupaj z zemljevidi dežele Kranjske Janeza Dizme Florjančiča, nastalimi 20 let prej, postal
eden pomembnejših zemljemersko-kartografskih izdelkov tistega časa. Karte so Gruberju
služile kot topografska osnova načrta razbremenitve struge Ljubljanice v obliki prekopa,
danes poznanega kot Gruberjev kanal. (Korošec,1991: 68, 69)
Leta 1775 je Gruber kupil zemljo na kateri je stal pogorel jezuitski kolegij. Na območju
med današnjo Zvezdarsko in Rožno ulico ter Karlovško cesto je postavil mogočno baročno
palačo z učilnicami matematike in mehanike ter pripadajočimi kabineti. S to novogradnjo je
bil v Ljubljano vpeljan kitasti slog, njeno ovalno stopnišče in zasebna kapela pa se uvrščata
v sam vrh Ljubljanske baročne kulturne dediščine (Šumi, 1992: 68).

Slika 31: Načrt Gruberjevega prekopa, 1771 (Serše
in sod., 2005: 42)

Slika 32: Načrt dela Prul ob Špici, vidna sta začetek
del za prekop in opekarna na bregu prekopa
(Serše in sod., 2005: 38)
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- Gruberjeva palača
Palača je bila zgrajena med letoma 1773 in 1781 po Gruberjevih načrtih. Zahodna fasada z
glavnim vhodom leži ob Zvezdarski ulici, severna pa ob Karlovški cesti in je obrnjena proti
Levstikovem trgu. Na vzhodni strani se palači v enaki etažni višini priključuje t.i. Virantova
hiša, ki jo je po nakupu palače leta 1840 dal prizidati Anton Virant. Ta prizidek se nato v
ostrem kotu priključuje pritličnemu poslopju, ki se na jugu zopet spne s severno steno palače.
V tlorisu je tako zaznavna trikotniška stavbna struktura z odprtim prostorom v sredini.
Gruberjeva palača je trinadstropna (P+2). Zahodna fasada z vhodnim portalom je
štirinajstosna, krajša ob Karlovški cesti pa šest osna. Pravokotne okenske odprtine so v 1.
nadstropju poudarjene z dvokapnimi nadstreški, v 2. pa s polkrožnimi. Okna so opremljena
z že rokokojskimi motivi, na podokenskih tablah pa so nameščeni kitasti motivi, zaradi
česar se stavbo umešča v kitasti slog (Šumi, 1961: 144). Dvoriščna fasada na vzhodu je
sedemosna in manj bogato okrašena. Šumi (1961) poudarja, da je estetsko bolj pomembna
sama notranjost objekta. Zlasti pomembna sta bogato okrašeno ovalno stopnišče in kapela.
Zanimivost baročne arhitekture predstavlja vhodni portal, ki nima središčne lege, temveč je
premaknjen na 6. od 14 okenskih osi, kar vpliva tudi na oblikovanje vrta.
Palača je bila v preteklih letih obnovljena, v njej pa od leta 1953 domuje Arhiv Republike
Slovenije.

Slika 33: Fotografija prednje fasade palače

Slika 34: Naris prednje fasade palače
(Šumi, 1992: 69)

Slika 35: Tloris palače (Šumi, 1992: 69)
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- Vrt pred Gruberjevo palačo
Vrt leži ob zahodni stranici stavbe, od katere ga ločuje Zvezdarska ulica. Je pravokotne
oblike in meri približno 30x60 metrov. Njegovi daljši stranici sta vzporedni zahodni fasadi,
kjer je vhod v palačo. Iz zgodovinskega gradiva je razvidno, da se je vrt v kratkih časovnih
razmakih precej spreminjal. Več virov nakazuje, da je bil vrt urejen po načelih oblikovanja
formalnih baročnih vrtov, vendar je, kot bo predstavljeno v nadaljevanju, o točni podobi
baročnega vrta težko govoriti.

Slika 36: Ortofoto posnetek Gruberjeve palače z vrtom (Geopedia, 2016)

Slika 37: 1787 – Vrt je prikazan kot enostavna štiriosna geometrijska zasnova z glavno, daljšo osjo, ki je
vzporedno zahodni fasadi, in tremi krajšimi osmi, ki jo pravokotno prečijo in tako tvorijo 8 parternih polj.
Vidna je tudi zelena površina na vzhodni strani palače. (Leopold Lieber, C.k. deželno gradbeno ravnateljstvo,
detajl načrta ureditve prul ... ,1787; cit. po Korošec, 1991: 66)
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Slika 38: 1808 – Zasnova vrta lahko interpretiramo kot travno ploskev, ki jo prečita dve poti, pravokotni na
stranico palače z vhodom. Ena izmed poti leži na osi središča palače, druga pa na osi južne fasade. Ob obeh
poteh je zasajeno drevje. (I.J. Scherrer, detajl načrta Ljubljane ... , 1808; cit. po Korošec, 1991: 72)

Slika 39: 1820 – Vir iz tega leta nakazuje na oblikovan štiridelni parter, ki zaseda dve tretjini površine vrta.
Glavna os je pravokotna na vhodni portal in vodi proti reki. Iz tega vira je razviden tudi vrt na vzhodni strani
palače. (J.H. Seykotta, detajl načrta glavnega mesta ... , 1820; cit. po Korošec, 1991: 84-85)

Slika 40: 1825 – Oblikovani vrt ne zaseda celotne zelene površine. Po temu viru sodeč je bil oblikovani del
vrta razdeljen na 8 parternih polj, ki so jih delile med seboj pravokotne poti, enako kot na karti iz leta 1787.
Preostala zelena površina pred palačo naj bi bila zasajena z drevjem. (Franciscejski kataster, 1825)
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Slika 41: 1827 - Karta iz leta 1827 prikazuje simetrično, štiridelno parterno členitev v osi vhoda v palačo.
Oblikovani del zaseda približno polovico zelene površine, preostali del pa je zasajen z drevjem v pravilnem
rastru. Najverjetneje je šlo za nasad sadnega drevja. (Franc Dežman, Tloris Ljubljane ... , 1827; cit. po Korošec,
1991: 96-97)

Slika 42: 1827 - Na karti deželnega gradbenega ravnateljstva iz leta 1827 pa vrt v podobi štiridelnega parterja
zaseda celotno površino pred palačo, z osrednjo osjo pravokotno na sredino palače. Notranji robovi štirih
pravokotnih parternih polj so prirezani in tako tvorijo središčni rondo. Robovi parternih polj so zasajeni z
drevjem, prav tako pa se po enakih principih urejen manjši vrt pojavi na vzhodni strani palače. (Deželno
gradbeno ravnateljstvo, detajl načrta mesta ... , 1827; cit. po Korošec, 1991: 100-101)

Slika 43: 1830 - Na kartografskem gradivu se zopet pojavi situacija iz leta 1827 s karte Franca Dežmana.
(Joseph Franz Kaiser, Načrt glavnega mesta Ljubljane ... , 1830; cit. po Korošec, 1991: 106-107)

34
Babič A. Sodobna interpretacija krajinsko arhitekturnih prvin ... primer parka pred Gruberjevo palačo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Slika 44: 1834 – Na karti gradbenega ravnateljstva je vrt prikazan kot zelena površina, ki jo preči pot v osi
središča palače. Na vzhodni strani palače je oblikovan štiridelni parter. (Deželno gradbeno ravnatelstvo,
Situacijski načrt ... , 1834; cit. po Korošec, 1991: 105)

Slika 45: 1834 – Karta Simona Foykerja iz istega leta kot prejšnja karta na mestu obeh ureditev prikazuje le
zeleno površino. (Simon Foyker, Deželno gradbeno ravnateljstvo, Situacijski načrt ... , 1834; cit. po Korošec,
1991: 114-115)

Slika 46: 1840 – Na karti je razvidna štiridelna parterna delitev z glavno osjo v smeri vhodnega portala palače.
Oblikovani del ne zaseda celotne zelene površine. (Katastrska mapa osrednjega dela mesta Ljubljane, 1840;
cit. po Korošec, 1991: 118-119)
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Slika 47: 1960 – Fotografija Gruberjeve palače iz leta 1960 razkriva, da je bil vrt obdan s kovano ograjo in
kamnitim zidcem ter vzidanimi portali, dvema ob Karlovški cesti in enim v osi vhodnega portala v palačo ob
Zvezdarski ulici (Pergovnik, 1998: 6)

Slika 48: 1973 – Na katastru iz druge polovice 20. stoletja je vrt obdan z ograjo, zasnovo pa predstavljajo tri
simetrično razporejena parterna polja (Pergovnik, 1998: 7)

Pregled zgodovinskega kartografskega gradiva razkriva, da je iz teh virov nemogoče govoriti
o natančni podobi baročnega vrta. Razlogov za različne prikaze vrta je lahko več, od različnih
meril zemljevidov, do tega, na kakšen način je avtor prikazoval določene tipe rabe zemljišč.
Viri namigujejo na to, da je bil vrt oblikovan po baročnem vzoru, a je nemogoče trditi, da je
šlo za bolj kompleksno ureditev.
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Danes je podoba vrta travna ploskev na platoju, ki na zahodni strani leži rahlo višje od
nivoja pločnika. Prek travne ploskve vodi diagonalno shojena steza, ob njej pa so nanizane
informativne table. Od reke Ljubljanice je površina ločena z enosmerno cesto na Grudnovem
nabrežju, ki jo obdajata drevored in pločnik. V osi portala na zahodni strani stoji stara lipa.
Tri večja drevesa stojijo ob južni stranici travne površine, ob fasadi objekta. Prav tako dve
drevesi zamejujeta severni rob območja v smeri proti Levstikovemu trgu, med njima pa je tudi
avtobusno postajališče. Drevesa na območju, kjer je bil urejen baročni vrt, iz zgodovinskega
gradiva niso razvidna. Visok kamnit zid, ki je skupaj s kovano ograjo obdajal vrt, je ohranjen
le še na daljši stranici ob palači. Znižan je na dober meter, v osi vhodnega portala v palačo,
kjer so visoka kovana vrata predstavljala vhod v vrt, pa je prekinjen. Ob severni in južni
stranici zelene površine je zasajena gabrova živa meja, ki je strižena.
Trenutno zelena površina pred Gruberjevo palačo služi le kot členitev mesta s tratno
površino, občasno pa se uporablja kot razstavni prostor kiparskih del. Nima nikakršne druge
funkcije zelenih mestnih površin, kot so naprimer kulturno-zgodovinska, estetska, likovna,
rekreacijska, simbolna, itd.

Slika 49: Skica starega mestnega jedra Ljubljane z Gruberjevo palačo.
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Slika 50: Skica pogleda iz parka pred Gruberjevo palačo proti Levstikovemu trgu in
grajskemu hribu.

Slika 51: Tlorisna skica Gruberjeve palače in parka (levo) ter skica volumnov (desno).
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Slika 52: Parkirani avtomobili ob cesti na
Grudnovem nabrežju in Gruberjeva palača v ozadju

Slika 53: Vhodni portal in zidec ob vzhodni stranici
parka

Slika 54: Pogled čez travno ploskev parka proti
Zoisovi cesti

Slika 55: Informativne table ob shojeni poti v parku

Slika 56: Park pred Gruberjevo palačo, pogled proti jugu.
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8 OPREDELITEV SODOBNE INTERPRETACIJE BAROKA V KRAJINSKEM 		
OBLIKOVANJU
Ker je v magistrski nalogi preučena možnost oblikovanja novega parka z baročnimi prvinami
interpretiranimi na sodoben način, je potrebno najprej opredeliti načine sodobne interpretacije
baroka v krajinskem oblikovanju. V magistrski nalogi je sodobna interpretacija baroka v
krajinskem oblikovanju obravnavana kot kompromis med konservatorskimi pristopi in
načrtovanjem nove ureditve ter predstavlja vodilo pri oblikovanju nove idejne zasnove parka
pred Gruberjevo palačo.
Park pred Gruberjevo palačo je ena redkih še ohranjenih odprtih javnih zelenih površin
iz časa baroka v Ljubljani in edina tovrstna površina v sklopu starega mestnega jedra,
neposredno vezanega na desni breg reke Ljubljanice. Kot del celote baročnega dvorca z
vrtom predstavlja velik potencial za kompleksnejšo ureditev. Obravnavano območje ima
velik kulturno-zgodovinski pomen in zanj veljajo režimi varstva kulturne dediščine.
Vse možne krajinsko arhitekturne posege na tej lokaciji bi lahko v grobem razdelili v tri
sklope:
- Konservatorski posegi, ki zajemajo ohranitev oz. obnovo, rekonstrukcijo in
reinterpretacijo.
- Načrtovanje sodobne interpretacije baročnega vrta.
- Načrtovanje sodobne krajinsko arhitekturne ureditve.
Z vidika konservatorstva lahko takoj izključimo možnost ohranitve oz. obnove vrta.
Ohranitev določenega objekta je primerna takrat, ko želimo ohraniti določene stilne
prvine (Hafner, 1992: 13-15). V primeru parka pred Gruberjevo palačo to ni mogoče,
saj ni ohranjenih elementov vrta. Pomankanje zanesljivih zgodovinskih virov pa otežuje
tudi izvedbo kakovostne rekonstrukcije. Hafner (1992: 14) rekonstrukcijo označi tudi kot
sodobno obnovo objekta. Tovrsten poseg zahteva podrobno preučitev arhivskega gradiva,
dobro poznavanje vseh okoliščin časa nastanka in značilnosti vrtne umetnosti tega obdobja.
Na podlagi raziskav se glede na strokovno presojo odloči za najverjetnejšo podobo vrta.
Zaradi pomankanja zanesljivih zgodovinskih virov je najbolj smiseln konservatorski poseg
reinterpretacija. Goulty (1993) izpostavlja, da se z reinterpretacijo izvirne zamisli oblikovalca,
skuša vrtu povrniti njegov potencial. Primeri predlogov rekonstrukcije in reinterpretacije
parka pred Gruberjevo palačo so predstavljeni v sledečem poglavju.
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Kontrast konservatorskim pristopom pa predstavlja načrtovanje sodobne krajinsko
arhitekturne ureditve v obliki novega mestnega parka. Prednost nove sodobne ureditve
je, da lahko obravnava veliko večji nabor različnih prostorskih funkcij in ne le kulturnozgodovinskih, ter je tako bolje vkomponiran v današnji urbani kontekst. Sodobna ureditev
bi staro mestno jedro lahko dopolnila s kakovostno in funkcionalno javno zeleno površino.
Tovrstna rešitev pa bi prav zaradi popolnoma nove podobe najverjetneje pomenila odmik od
vseh kulturno-zgodovinskih pomenov tega prostora.
Rešitev v obliki sodobne interpretacije tako pomeni sintezo rekonstrukcije oz. reinterpretacije
in sodobne ureditve. Gre za sodobno zasnovo, katere konceptualno izhodišče predstavlja
baročni slog. To pomeni, da so uporabljene prvine baročnega oblikovanja vrtov, ki so
lahko preoblikovane, dopolnjene z novimi oblikami in strukturami ali pa nastopijo v svoji
izvorni podobi. Kompozicijske in strukturne prvine zgodovinskega sloga se preoblikujejo in
dopolnijo do te mere, da odgovarjajo tako potrebam po reprezentaciji baročne celote, dvorca
in vrta, kot tudi potrebam mesta po kakovostni, zanimivi in uporabni javni zeleni površini.
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9 POZNANI PRIMERI REKONSTRUKCIJE PARKA PRED GRUBERJEVO
PALAČO
Obravnavano območje spada med zavarovana območja kulturne dediščine, zato so v tem
poglavju prikazani nekateri izmed že izdelanih osnutkov konservatorske rekonstrukcije
objekta. Splošne smernice in določila, ki veljajo za to varovano območje, niso bila
obravnavana, saj za nalogo niso relevantna. Analiza konkretnih primerov rekonstrukcije
pa je potrebna zaradi boljše predstave, kaj takšen ukrep v prostoru dejansko pomeni in
zaradi boljše možnosti vrednotenja prostorske ureditve, oblikovane po načelu sodobne
interpretacije.
9.1 IDEJNA ZASNOVA REKONSTRUKCIJE PARKA OB GRUBERJEVI PALAČI,
DUŠAN OGRIN S SODELAVCI, 1981
Profesor Dušan Ogrin je leta 1981 s sodelavci pripravil več variant ureditve odprtega prostora
pred Gruberjevo palačo, ki so si močno različne v konceptualnih izhodiščih. Varirajo od
zasnove, ki se strogo zaveže upoštevanju baročne prakse oblikovanja vrtov, do povsem
sodobne krajinsko arhitekturne ureditve. V nadaljevanju je predstavljena varianta, ki temelji
na rekonstrukciji baročnega vrta. Čeprav avtor idejno zasnovo označuje kot rekonstrukcijo
menim, da je rešitev bolj podobna reinterpretaciji. Zgoraj opisana idejna zasnova je namreč
veliko bolj kompleksna kot katerakoli zasnova obravnavanega vrta iz zgodovinskih virov.
Predlagana rešitev veliko bolje prikaže baročni slog v danem kontekstu, kar je dobro razvidno
ob primerjavi s preprostimi variantami rekonstrukcije predstavljenimi v nadaljevanju.
Predlagana rešitev temelji na oseh kot nosilkah baročne kompozicije. Osrednja os izhaja iz
vhoda v stavbo v obliki poti in se zaključuje na rečnem obrežju s spomenikom F. Levstiku.
Poudarjajo jo vodnjak na sredini ureditve in prekinitve v drevoredu vzdolž ceste na
Grudnovem nabrežju. Spomenik na glavni osi služi kot ‘’point de vue’’, s čimer se bolj jasno
opredeli osrednja os, hkrati pa daje spomeniku poudarjeno mesto v prostoru.
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Ob glavni osi sta postavljena dva parterja; razdelčni parter in parter z obrobo. Skrajni južni
del zasnove ne leži več v linijah, ki jih določa širina prednje fasade palače, in zato ni urejen
po baročnem zgledu. V tem delu je avtor načrtoval otroško igrišče. Od parterjev ga ločuje
mrežni sestav striženega drevja v obliki bosketa, ki se končuje na črti stavbe.

Slika 57: Predlog rekonstrukcije parka pred Gruberjevo palačo, varianta 01 (Ogrin, 1981: grafična priloga)
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9.2 KONSERVATORSKA IZHODIŠČA REKONSTRUKCIJE PARKA PRED
GRUBERJEVO PALAČO, DARJA PERGOVNIK, 1998
Nekdanji regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (danes javni zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZVKDS) je leta 1998 pripravil konservatorska
izhodišča rekonstrukcije parka pred Gruberjevo palačo, v sklopu katerih so bile izdelane 3
variante. Avtorica v nadaljevanju predstavljenih variant je mag. Darja Pergovnik, u.d.i.k.a.
Pri oblikovanju variant je bila upoštevana lega Gruberjeve palače z vrtno arhitekturno
zasnovo v urbanističnem kontekstu mesta. Analizirane so bile zgodovinske vrtne zasnove
pred palačo, razvidne iz zgodovinskega gradiva. Upoštevana je bila tudi sodobna, večplastna
vloga zelene površine v okviru starega mestnega jedra.
- Varianta 01
Prva varianta sloni na osrednji osi, ki poteka v liniji vhoda v palačo, se izteka v staro lipo
na vzhodnem robu ureditve in je materializirana v obliki peščene pohodne površine. Ta os
opredeljuje osrednji del ureditve, ki je malo ožji od širine palače. Predstavlja ga enostaven
travnat parter, sestavljen iz dveh simetričnih travnih ploskev s polkrožno zaobljenimi robovi.
Parterja sta zarobljena s pohodno peščeno površino, na kateri so klopi. Del ureditve proti
jugu, ki ni pred objektom, se v celoti zasadi s travo, ohrani pa se obstoječo drevnino in
dosadi novo po celotni širini. Obstoječ zidec ob stranici vrta vzporedni z linijo fasade se
ohrani. Naredijo se preboji v osi vhoda v palačo (na glavni osi) in ob zaključku parternega
dela ureditve. Na zidcu so tudi luči. Severni in zahodni rob vrta je zasajen s striženo živico.

Slika 58: Predlog rekonstrukcije parka, varianta 01 (Pergovnik, 1998: 10)
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- Varianta 02
Druga varianta vnaša v zasnovo vzdolžno središčno os, ki je pravokotna na glavno os v smeri
portala, tako da se tvori štiridelni travnat parter s po dvema simetričnima ploskvama. Robovi
travnih ploskev so tukaj polkrožno prirezani tako, da v sredini tvorijo rondo. Vzdolžna os
se izteče v polkrožnem zaključku, ki je vrezan v travno ploskev na jugu območja. Južni rob
ob fasadi je tako kot v prvi varianti zasajen z drevjem. Tudi ta zasnova predvideva ohranitev
zidca in zasaditev severnega in zahodnega roba z živico.

Slika 59: Predlog rekonstrukcije parka, varianta 02 (Pergovnik, 1998: 10)

- Varianta 03
Zadnja varianta je konceptualno grajena enako kot druga, le da so robovi parterjev polkrožno
zarobljeni in ne prirezani.

Slika 60: Predlog rekonstrukcije parka, varianta 03 (Pergovnik, 1998: 10)
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10 PRIMERA UPORABE KRAJINSKO ARHITEKTURNIH PRVIN BAROČNEGA
SLOGA V SODOBNIH PARKOVNIH UREDITVAH
V tem poglavju sta predstavljeni dve sodobni parkovni zasnovi, urejeni v Parizu v 90ih
letih 20. stoletja, ki vsebujeta prvine baročnega krajinskega oblikovanja. Smiselno je, da je
izbor parkov pariški, saj je bila Francija center razvoja formalnega baročnega sloga. Primera
obravnava tudi Ogrin (2010: 136-138), v svoji knjigi Krajinska Arhitektura. Z analizo teh
dveh primerov sem želel ugotoviti, katere so tiste lastnosti zasnove, zaradi katerih ji lahko
pripišemo baročni zgled.
-

Park André Citröen

Ta francoski park je eden najbolj znanih evropskih parkov novejše dobe. Velikopotezna
osna zasnova in ortogonalna členitev hitro razkrijeta zgled, ki ga park črpa iz formalnih
francoskih vrtov 17. stoletja. Osrednjo os uteleša velika ravna travna ploskev, a za razliko
od baročnih vrtov le ta ni kompleksno členjena. Kompleksnejša členitev je vidna ob stranici
osrednje površine. Členitev se začne z v pravilnem redu razmeščenimi velikimi striženimi
vegetacijskimi bloki, ki spominjajo na veličastne baročne boskete, za njimi pa se nizajo bolj
intimni ambienti urejeni po zgledu bolj svobodnega prostorskega reda. Celotno zasnovo
po diagonali preseka peščena pot, vzdolž katere so na območju, kjer preči osrednjo travno
ploskev, razmeščene gruče drevja, ki rahljajo sicer strogo parkovno ureditev. Večji vodni
motiv je kot baročni point de vue prostorsko umeščen na konec glavne osi kot kompozicijski
zaključek.

Slika 61: Satelitski posnetek parka André Citröen
(Google Earth, 2016)

Slika 62: Strukturna skica parka André Citröen
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-

Park Bercy

Tako kot park André Citrően tudi park Bercy sledi oblikovalskim smernicam, zastavljenim
v času baroka. Parke se razvije ob osi simetrično oblikovane športne dvorane. Park lahko
razdelimo na tri dele. Prvi del, ki je najbližje stavbi, nastopa v obliki razsežne travne
ploskve, ki jo seče ortogonalna mreža poti. Odmik od baročnega predstavljajo gruče drevja,
razporejene po ploskvi v bolj svobodni, nepravilni obliki reda. Preostala dela parka sta
mnogo bolj členjena. Sestavljajo ju bolj tradicionalne parkovne strukture, kot so rozariji,
cvetlične gredice in pergole, vse organizirane v pravilnem geometrijskem mrežnem sestavu.
V sredinskem delu parka prihaja do zanimivega odmika stroge osne zasnove, in sicer v
obliki zmika geometrijske mreže.

Slika 63: Satelitski posnetek parka Bercy
(Google Earth, 2016)

Slika 64: Strukturna skica parka Bercy
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11 RAZVOJ IN OPIS PREDLOGA IDEJNE ZASNOVE PARKA PRED
GRUBERJEVO PALAČO
V sklopu tega poglavja je predstavljen proces oblikovanja nove zasnove parka pred
Gruberjevo palačo. Namen ni razlaga postopka oblikovanja z željo po izpeljavi pravil za
oblikovanje takšnih zasnov, temveč le prikaz ene izmed možnosti. Kot pravi Ogrin (2010),
za oblikovanje ni recepture, so le načela in splošne smernice.
Razlaga procesa oblikovanja in opis idejne zasnove je strukturiran na način, da sledi
korakom oblikovanja v kronološkem zaporedju. Na začetku je zato predstavljeno soočenje
s problemom preoblikovanja oz. sodobne interpretacije, sledi oblikovanje osnovne osne
strukture območja in razvoj koncepta zasnove, za tem pa podroben opis končne rešitve.
11.1 PREOBLIKOVANJE BAROČNIH PRVIN
V prvi fazi načrtovalskega procesa sem se ukvarjal s preoblikovanjem baročnih oblik,
struktur in kompozicijskih načel. Skušal sem ugotoviti, kaj preoblikovanje sploh pomeni
oz. kaj v smislu oblikovanja pomeni sodobna interpretacija baročnega sloga. Ali je dovolj,
da se določene forme preoblikuje in spremeni njihove prostorske odnose, ali je potrebno
poseči globje, dodati nove strukture in vsebine. Vprašal sem se tudi, do kakšne mere lahko te
spremembe segajo, ne da bi se izgubile željene lastnosti, ter katere lastnosti obravnavanega
zgodovinskega obdobja so bolj in katere manj pomembne za uporabo v sodobni zasnovi.
Preoblikovanje sem začel z izolacijo posameznih baročnih oblik in njihovo transformacijo.
V največji meri sem se posluževal generativnih postopkov, kot so zmik, dekompozicija,
superpozicija, uporabljal pa sem prostorski kontekst kot vodilo preoblikovanja. Ta faza je
eksperimentalna. Cilj je bil pridobiti čim večje število različnih idej. Nekatere zamisli so
bile lahko uporabljene v nadaljevanju, nekatere pa so se izkazale za povsem neuporabne.
Preoblikovanje je potekalo na več nivojih:
- Preoblikovanje abstrahiranih form, prepoznanih v baročnih vrtovih.
- Preoblikovanje posameznih struktur, elementov.
- Preoblikovanje kompozicijskih načel.
- Preoblikovanje posameznih pogledov, prepoznanih za značilne (preoblikovanje v
perspektivi).
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Slika 65: Shema preoblikovanja na ravni forme

Slika 66: Shema preoblikovanja posameznih elementov

Slika 67: Shema preoblikovanja kompozicijskih načel

Slika 68: Shema preoblikovanja v perspektivi
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Generiranje novih form in preoblikovanje sta bila izvedena s skiciranjem na papir z različnimi
mediji kot so svinčnik, kemični svinčnik in flomaster. Na začetku so bile dimenzije tovrstnih
skic namenoma zelo majhne (npr. 2cm x 3cm). To mi je omogočalo generiranje velikega
števila skic v zelo kratkem času, hkrati pa so me majhne dimenzije odvračale od detajlov,
ki me v tem delu procesa niso zanimali. Skice so bile izvedene tako brez navezave na
prostorski kontekst lokacije kot tudi z ozirom nanj. Izdelava skic brez ozira na lokacijo mi je
v nekaterih pogledih ponudila več svobode, po drugi strani pa me je tudi omejila, saj že sam
prostorski kontekst ponuja ogromno vodil za razvoj nove oblikovne govorice. Postopoma
sem povečeval dimenzije skic, s čimer se je povečalo tudi število detajlov, poleg tega pa sem
začel bolj natančno opredeljevati prostorske odnose.

Slika 69: Skice različnih baročnih form, od enostavnih do bolj kompleksnih in sestavljenih. Oblike so
pravilne, osno ali središčno simetrične.
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Slika 70: Skice preoblikovanja baročnih oblik, struktur in kompozicijskih načel.
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Za zaključek tega prvega raziskovalnega dela sem ugotovljeno strnil na način, ki sem ga
lahko uporabil kot izhodišče za nadaljevanje. To sem storil z izrisom sheme preoblikovanja.
Najpomembnejša sestavina te sheme je plastenje. Idealno baročno vrtno zasnovo sem tako
razdelil na pet ravni:
- (1) Osnovna ploskev oz. teren, na katerem se artikulira celotna ureditev.
- (2) Prostorske osi, ki pogojujejo red nadaljnje delitve.
- (3) Parterna členitev prostora oz. členitev na nivoju ploskve .
- (4) Prva vertikalna členitev prostora z manjšimi volumni (nizka vegetacija,
skulpture…).
- (5) Druga vertikalna členitev (visoka vegetacija - bosketi, strižena drevnina…).

Slika 71: Shema preoblikovanja
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11.2 RAZVOJ BAROČNIH PROSTORSKIH OSI PRED GRUBERJEVO PALAČO
Shema preoblikovanja mi je služila za določitev naslednjih korakov v procesu načrtovanja,
ki so obravnavani v tem in sledečem poglavju. Kot najbolj osnovni element sem prepoznal
osno strukturo vrta. Po shemi sodeč bi krajinsko arhitekturne prvine baročnega sloga lahko
preoblikoval postopoma, od preoblikovanja osnovne ploskve naprej, a sem se odločil za
osno strukturo, saj je to najbolj pomembna strukturna entiteta baročnih vrtov. V sklopu tega
podpoglavja je tako predstavljen proces oblikovanja koncepta prostorskih osi, ki mi bodo
služile kot podlaga za vso nadaljnjo artikulacijo oblik in struktur.
Tudi v tem delu oblikovalskega procesa sem ostal zvest skiciranju na papir. Ustvaril sem
večje število različnih variant. Za osnovo sem vzel osne zasnove vrta, ki so bile razvidne iz
zgodovinskega gradiva, in tiste, ki so že bile zasnovane v idejnih zasnovah rekonstrukcije, ter
jih preoblikoval na več načinov. Do določene mere že sama Gruberjeva palača in postavitev
vrta ponujata odmik od klasičnih baročnih zasnov. To se kaže v postavitvi vhodnega portala,
ki ni v središču stavbe, in pa z lego samega vrta, katerega najdaljši stranici ne potekata
pravokotno na palačo, ampak sta vzporedni prednji fasadi. Odstopanje od značilnosti klasične
baročne arhitekture in odnosa do vrta v primeru izdelave rekonstrukcije lahko pomeni
zadrego, a v primeru oblikovanja sodobne interpretacije sem to prepoznal kot potencial.

Slika 72: Shematska skica baročnih prostorskih osi (levo) ter njen prenos v konkretni prostor (desno). Za
to fazo načrtovalskega procesa je bilo značilno preskakovanje meril. To pomeni, da je bila izdelana zelo
hitra, shematska skica prostorskih osi, ki sem jo nato v bolj podrobni situacijski risbi poskušal udejanit z
dodajanjem različnih krajinskih struktur (preoblikovanih in tipično baročnih).
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Slika 73: Skice različnih konceptov prostorskih osi in iz njih izpeljane konkretnejše risbe zasnov.
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Baročni vrtovi so poleg osne zasnove in fizičnih elementov, ki temeljijo na pravilnih
geometrijskih oblikah, hitro prepoznani zavoljo velikih dimenzij. Osrednja os je tudi v
primeru manjših, ne tako kompleksnih ureditev lahko merila kilometer in več. Poleg tega
so poti in avenije, postavljene na osi, vodile poglede onstran fizičnih meja ureditve, s čimer
so se dojete dimenzije vrta še povečale. V obravnavanem primeru pa je območje izjemno
majhnih dimenzij. Tako se mi je odprlo eno glavnih vprašanj, in sicer: kako na majhnem
območju ustvariti vtis velikopoteznosti, izteka osi v neskončnost, odpiranja brezmejnih
pogledov? Odgovor na to vprašanje sem poizkušal odkriti v povezavi ureditve z okolico.
Zoisova cesta, ki se neposredno ob območju obdelave izteče v Karlovško cesto, na drugi
strani reke zavije in se tako poravna z linijo vhoda v palačo. Poleg tega se cesta tudi dviga,
s tem pa se njena os navidezno nadaljuje proti nebu, kar še poveča dojemanje razsežnosti.
Obsajena je z drevjem, kar je prav tako značilno za dolge baročne osi. Za glavno sem zato
določil os, ki vodi od vhodnega portala palače v smeri pogleda na Zoisovo cesto. Ta os ni
pravokotna na vhod in diagonalno preči štirikotno območje parka, s čimer se kaže odmik
od tradicionalne baročne prakse. Iztek osi prek fizičnih meja vrta tako omogoča ustvarjanje
učinka velikopoteznosti in hkrati spne zasnovo z okolico. Ostale osi sem oblikoval tako, da
poudarjajo odnos med stavbo in vrtom, kar je ena glavnih značilnosti baročnih vrtov. Drugo
os sem postavil na linijo južne fasade palače. Najdaljša os pa je vzporedna liniji prednje
fasade in preči območje parka po sredini.

Slika 74: Shema prostorskih osi z iztekom glavne v smeri pogleda od vhodnega portala v palačo proti
Zoisovi cesti
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Baročne zasnove so bile izvedene brez ozira na obstoječe stanje. Prostorske osi so bile vodilo
celotne ureditve in v določenih primerih tudi prostorov izven same ureditve. Prostorske osi
niso bile nujno vezane na prostorski kontekst. Sodobna interpretacija pa v tem primeru obrne
to logiko; sedaj je kontekst tisti, ki določi potek osi v parku. Oblikovan sistem osi idejne
zasnove sledi baročni praksi, a je preoblikovana do te mere, da ureditev bolje spne z okolico,
tako fizično kot vizualno.
Na tem mestu gre izpostaviti še eno pomembno odločitev in sicer odmik od oblikovanja
značilnega tridelne delitve, ene najbolj pomembnih lasnosti baročnih vrtov. Glavni razlog je
zelo preprost; pomanjkanje prostora. Prostorski kontekst že v preteklosti ni dovoljeval razvoja
tridelne delitve in tako je tudi danes. Tudi sama arhitektura, ki ne sledi baročni simetriji
(vhodni portal ni v središčni osi prednje fasade) pogojuje odstopanje od tovrstne ureditve.
Glede na to, da je prostor obravnave tudi manjših dimenzij, sem se odločil nadaljevati z
oblikovanjem na ravni ploskve, parterne ureditve, ki bo predstavljala glavni del zasnove.
Osredotočil sem se na baročne parterne vzorce. Vzpostavljen sistem osi predstavlja ogrodje
oblikovanja parterne delitve, a je še vedno možnih več različnih pristopov k oblikovanju.
Potrebno se je bilo odločiti, po kakšnih principih bodo oblikovani novi parterji, kar je
predstavljeno v naslednjem poglavju.
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11.3 RAZVOJ KONCEPTA (RAZVOJ PARTERNE DELITVE)
Rešitev parka pred Gruberjevo palačo je javni mestni park, oblikovan po baročnem vzoru,
namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa vseh starostnih skupin. Park ni več
le reprezentativna oblikovana površina pred baročnim dvorcem, temveč prevzema nove
vsebine. Njegov namen je prikaz baročnega sloga v vrtnem oblikovanju na sodoben način,
kar je doseženo s preoblikovanjem baročnih krajinsko arhitekturnih prvin in dodajanjem
novih. Značilnosti baročnih vrtov so v novi zasnovi uporabljene predvsem z vidika same
forme in kompozicijskih pravil. Ker je tudi po oblikovanju sistema osi še vedno možno
oblikovati praktično nepregleden nabor različnih prostorskih rešitev, je potrebna vpeljava
novega koncepta. Koncept v tem primeru pomeni določeno novo vsebino, ki se jo v prostoru
izrazi z baročnimi krajinsko arhitekturnimi prvinami, njihovim preoblikovanjem in vnosom
novih.
Koncept ureditve je zamisel, ki posreduje način oblikovanja, je rdeča nit, ki celotno zasnovo
poveže v nedeljivo celoto. Novo zasnovo parka je mogoče oblikovati tudi samo s postopki
preoblikovanja, opisanimi v prejšnjih poglavjih. V tem primeru bi lahko celotna ureditev ali
katerikoli njen posamezen del stal v drugem prostorskem kontekstu tudi sam zase in še vedno
izražal isto zgodbo, preoblikovanje baroka. Glavni namen koncepta je zato vzpostavitev
močne zgodbe, ki utemeljuje razvoj forme v prostoru, razlaga prostorske odnose in pogojuje
oblikovanje različnih strukturnih elementov vrta. Koncept na tej ravni zasnovo neločljivo
poveže s prostorom nastanka.
Inspiracijo za vzpostavitev koncepta je mogoče črpati iz več različnih področij. Na ta
koncept do določene mere že vplivajo zgodovinske reminiscence baročnega sloga, vendar
ga je potrebno speti še z novim programom. Navdih za razvoj koncepta sem tako začel
iskati v sami zgodovini območja, bolj natančno v osebnosti, ki je na prvem mestu zaslužna
za nastanek palače, Gabrijelu Gruberju. Gabrijel Gruber je namreč s svojim delom lahko
zelo močno vodilo predvsem zato, ker predstavlja tako obširno področje in ponuja mnogo
različnih interpretacij, od samih hidrotehničnih ukrepov do prostora njegovega delovanja,
Ljubljanskega barja. V tem delu procesa sem si pomagal z vsemi prej izdelanimi skicami
preoblikovanja baročnega sloga in vzpostavljeno shemo osi območja ter jih skušal združiti
v nekaj novega. Možnosti je seveda več, zato je bilo z izdelavo hitrih skic preučenih več
različnih prostorskih rešitev.
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Slika 75: Delovne risbe zasnove parka. Po izboru poteka prostorskih osi sem nadaljeval z izdelavo več
variant. Gornje risbe prikazujejo iskanje odnosa med pravilnimi oblikami baroka in sodobnimi nepravilnimi,
organskimi oblikami.
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Ena izmed glavnih idej, ki je bila preučevana že v zgodnih fazah skiciranja, je sinteza baročne
geometrizacije narave s sodobnimi trendi približevanja naravnemu, spontanemu. Zanimalo
me je, kako bi z baročnimi formami lahko poudaril stik z naravnim in odmik od formalnega.
Zato sem koncept zasnoval na prostoru Gruberjevega delovanja, Ljubljanskem barju, bolj
natančno, samem toku reke Ljubljanice. Dinamika toka reke Ljubljanice prek Ljubljanskega
barja ponuja mnogo različnih izhodišč za prenos v konkretno oblikovanje. Najbolj zanimiv
se mi je zdel proces poplavljanja reke, saj je to eden izmed problemov, s katerim se je
ukvarjal Gruber. Z načrtovanjem in izgradnjo prekopa pa ga je v veliki meri tudi rešil.
Princip za generiranje oblik sem tako izpeljal iz podobe poplavljene kulturne krajine
Ljubljanskega barja. Vodilo pri oblikovanju parterjev je predstavljal prej oblikovani sistem
prostorskih osi, s pomočjo katerega sem območje razdelil na 3 parterje. Vsak izmed parterjev
je bil v nadaljevanju oblikovan tako, da predstavlja del toka reke Ljubljanice. Princip za
oblikovanje, ki izhaja iz poplavljene kulturne krajine, je bilo nato potrebno prilagodit
posameznemu parterju in njegovi vlogi. Podrobnejša analiza in razlaga oblikovanih parterjev,
in s tem celotne zasnove, sta opisani v naslednjih poglavjih.

Slika 76: Proces abstrahiranja form prepoznanih na fotografiji poplavljene kulturne krajine Ljubljanskega
barja (foto: Čeak B., cit. po Biotska raznovrstnost, 2016).
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11.4 OPIS IDEJNE ZASNOVE PARKA PRED GRUBERJEVO PALAČO
Sodobna interpretacija nekdanjega baročnega vrta pred Gruberjevo palačo je v prvi vrsti
kompleksno sestavljen in uporabnikom prijazen prostorski sistem. Namen parka je predstaviti
baročno tradicijo oblikovanja vrtov na nov način, ki bo hkrati omogočal tudi kakovostno
preživljanje prostega časa. Park je zato zasnovan kot kompleksna, povezana in čitljiva celota.
Sama struktura parka je dovolj zanimiva, da omogoča raziskovanje, vzpodbuja zanimanje in
tvori potencial za razvoj otroške igre.

Slika 77: Shema prostorskih osi

Osnovna fizična struktura parka je oblikovana po vzoru baročnih osi. Osi so v prostor
postavljene tako, da povežejo park z dvorcem v prostorsko celoto dvorca z vrtom, kot je
bila to praksa v času baroka. Od klasične postavitve odstopajo do te mere, da zasnovo bolje
povežejo z obstoječim prostorskim kontekstom. Glavna prečna os je postavljena na linijo,
ki vodi od vhodnega portala v palačo proti Zoisovi cesti. V prostoru je ta os definirana
kot pohodna površina, ki preči prvega izmed treh parterjev. Ta os je najbolj pomembna v
kontekstu povezave zasnove z okolico, saj gibanje obiskovalca in poglede usmerja preko
fizičnih meja parka in ustvarja vtis razsežnosti. Druga prečna os poteka v liniji sredine palače
in je pravokotna na prednjo fasado. V prostoru je prav tako definirana kot pohodna površina.
Njena glavna vloga je poudarjanje odnosa med stavbo in parkom. V baročni arhitekturi je
bil običajno vhod postavljen na sredino objekta in os to logiko poudarja, čeprav je vhod v
primeru Gruberjeve palače zamaknjen. Poleg tega ta pohodna površina predstavlja ločnico
med prvim in drugim parterjem. Tretja prečna os leži na liniji južne fasade in je v prostoru
zaznana kot pohodna površina, definira tretji parter. Ta zajema del ureditve, ki ne leži v liniji
gabaritov palače. Najdaljša, vzdolžna os preči celotno ureditev po sredini in je vzporedna
liniji prednje fasade. V prostoru je zaznana kot kompleksen linijski sestav vodnih elementov
in pohodnih površin, ki poveže vse tri parterje.
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Osi predstavljajo navidezno mrežo, v okviru katere se artikulira parkovna ureditev. Območje
je nadaljnjo razdeljeno na tri parterje, ki so razporejeni vzdolž osrednje, najdaljše osi.
Oblikovani so na podlagi koncepta rečnega toka, ki se na ravni oblike združuje z baročnim
krajinskim oblikovanjem. Vsak izmed parterjev predstavlja del rečne struge:
- Prvi parter predstavlja njen izvir, rečno strugo v naravni krajini.
- Drugi parter je oblikovan po vzoru poplavljene kulturne krajine Ljubljanskega barja.
- Tretji parter pa predstavlja tok reke v urbani krajini.
Oblikovanje sloni na izpeljavi form iz vzorca poplavljene kulturne krajine, ki se jih nato
kombinira z značilnostmi baročnih form in kompozicijskih načel. V zasnovi je moč zaznati
visoko stopnjo pravilnosti, ki jo rahljajo različne oblike prostorskega reda, ki temeljijo
na asimetriji. Na ta način se tvori povezava med strogo geometrijo baroka in sodobnimi
ureditvami, ki sledijo konceptom neformalnega, organskega, ter se v veliki meri izogibajo
simetriji in osnosti.
Vsem trem parterjem je skupna obroba iz striženega pušpana, ki zamejuje območje. Uporaba
strižene živice je bila v času baroka pogosta, tudi v preprostih parterjih, ki so značilni za
območje Ljubljane. Ravne linije strižene živice na zunaj ustvarjajo vtis formalnega in vizualno
povezujejo sicer različno oblikovane parterje. Sama notranjost parterjev je oblikovana v
skladu s konceptom in tako se ustvarja večplastna gradacija, spreminjanje ambientov
vzdolž toka. Gledano v smeri od prvega proti tretjemu parterju se tako povečuje raznolikost
vegetacije glede na obliko, strukturo in dimenzije ter številčnost rastlinskih vrst. Prav tako
se povečuje stopnja kompleksnosti oblik. Prvi parter je urejen najbolj formalno, medtem ko
je tretji najbolj nepravilen in tako tudi najbolj odstopa od klasičnih baročnih parterjev.

Slika 78: Strukturna shema zasnove

61
Babič A. Sodobna interpretacija krajinsko arhitekturnih prvin ... primer parka pred Gruberjevo palačo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

Tudi gibanje obiskovalca je podvrženo gradaciji in se med prehodom prek parterjev spreminja.
Gibanje je v prvem parterju najbolj nadzorovano, usmerjeno, medtem ko v smeri proti
zadnjemu postaja vedno bolj prosto, neomejeno. Celoten sistem pohodnih površin je urejen
tako, da je hiter prehod možen samo po prečnih poteh, gibanje vzdolž parkovne zasnove pa
je upočasnjeno tako, da se poti na kratki razdalji večkrat zalomijo oz. zamaknejo. Čeprav so
te zamiki ponekod zelo majhni, so ravno dovolj veliki, da mora obiskovalec upočasniti korak
ali spremeniti smer. Z upočasnjenim gibanjem se sama zasnova zdi večja, kot dejansko je.
Glede gibanja obiskovalca je potrebno izpostaviti še eno lastnost ureditve: sami parterji so
zasnovani tako, da obiskovalca povabijo noter. Bogati vezeninasti in drugi parterji so za časa
baroka krasili ogromne površine, a so bili namenjeni zgolj opazovanju in zlasti ustvarjanju
vtisa razkošja, veličine, obvladovanja narave, itd. V okviru sodobne interpretacije pa so
parterji obravnavani kot aktivni elementi zasnove. Niso več namenjeni zgolj opazovanju,
temveč celostnemu doživljanju prostora. Celotno sodobno zasnovo tvorijo trije parterji, ki
s svojo strukturo in medsebojno povezanostjo tvorijo park. Z vstopom v parterje tudi sam
obiskovalec postane del ureditve. Park ni več le veličastna scena.

Slika 79: Shema prehodnosti zasnove

Slika 81: Shema pohodnih površin
(območje gibanja obiskovalcev)

Slika 80: Shema zmika poti obiskovalca

Slika 82: Shema možnosti dinamičnega
gibanja znotraj parterja
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Uporabljeno rastlinsko gradivo predstavlja zlitje baročne prakse in sodobnega izbora rastlin,
ki ga pogojuje koncept. Tako kot v baročnih vrtovih, tudi v sodobni zasnovi, rastline igrajo
ključno vlogo pri oblikovanju prostora. Izbor vrst in sam koncept zasaditve deluje tako, da
predstavlja sintezo med naravnim in umetnim, oblikovanim in prosto rastočim, zgodovinskim
slogom in sodobno ureditvijo. Izbor rastlin je podrobneje opisan v nadaljevanju, kjer je
opisan vsak parter posebej.
Sinteza sodobnega z zgodovinskim pa zrcali tudi izbor materiala pohodnih površin. V času
baroka je bila večina pohodnih parkovnih površin v vrtovih peščenih, sodobna interpretacija
pa je predvidena z izborom pranega betona. Gre za mešanico betona in agregata (peska in
kamenčkov). Preden se beton posuši, se površino z vodo pod visokim tlakom spira, s čimer
se razkrije agregat. Na ta način je možno doseči različne stopnje zrnatosti, z izbiro agregata
pa so možne variacije v barvi in teksturi. Površina je vizualno zelo podobna peščeni ter
obstojna in enostavna za vzdrževanje. Vrsta obdelave in agregata v betonu se vzdolž zasnove
spreminja v povezavi s konceptom.

Slika 83: Tloris idejne zasnove
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11.4.1 Opis prvega parterja
Prvi parter leži v južnem delu parka. Od preostalih dveh ga ločuje pot na osi linije južne
fasade palače. Je nepravilne štirikotne oblike. To odstopanje od pravilnosti pripomore k
razvoju koncepta tako, da ga k naravnemu ne veže le struktura, ki je bolj organska, vendar
tudi sama nepravilna oblika. Oblikovan je namreč kot abstrakcija toka reke v naravni krajini.
Obdaja ga pas iz striženega pušpana.
Vodni kanal na enak način kot v tretjem parterju definira sredinsko os. Namesto popolnoma
ravne struge pa je tokrat členjen. Vanj se zajedajo površine z zasajenimi nižjimi rastlinami. To
predstavlja geometriziran povzetek naravne dinamike rečnega toka. Na skrajnem jugu struge
voda izvira iz preproste kamnite skulpture. Le ta predstavlja prostorsko dominanto, ki skupaj
s požiralnikom v prvem parterju dodatno poudarja osrednjo os. Členjenje vodnega kanala
asociira na kompleksnost naravnega toka in prepletanje različnih struktur in elementov.
Oblike polj, na katerih je zasajena vegetacija, sovpadajo s pravokotnimi oblikami iz prejšnjih
parterjev, spreminja se le prostorski red. Polja se ob oddaljevanju od vodnega kanala
postopoma združujejo, dokler se na robu v celoti ne sklenejo v homogeno površino. V isti
smeri se postopoma povečuje tudi gostota rastlinskega gradiva. Obstoječa drevnina na tem
območju se ohrani, dosadi se nova višja drevesa tako, da prekrijejo celoten parter. Zasajena
so v nepravilnem rastru, ki tako tvori kontrast znamenitim baročnim mrežnim sestavom
striženega drevja.

Slika 84: Skici prvega parterja

Slika 85: Prvi parter
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Izbrane vrste nižje vegetacije so prilagojene senčnim rastiščem. V prostoru so rastline
razporejene tako, da ustvarjajo vtis naravnega. Čeprav so sadilna polja ortogonalna, rastline
prekrijejo ravne linije in ostre robove ter tako zmehčajo sicer pravilno geometrijo zasnove, s
tem pa ustvarijo vtis naravnega.
- Jesenska vresa (Calluna vulgaris) je avtohtona vrsta Ljubljanskega barja. Je nizke
in kompaktne rasti. Zasadi se v sadilna polja najbližje osrednjemu vodnemu motivu,
mestoma pa ga tudi sekajo in tako raven kanal razčlenijo. Je edina vrsta, katere
cvetovi so vijolične barva, kar ustvarja akcent ob sredinski osi.
- Mnogocvetni salomonov pečat (Polygonatum multiflorum), navadna glistovnica
(Dryopteris filix-mas) in vimček (Epimedium pubigerum) so gozdne rastlinske vrste,
prilagojene na senčna rastišča. Zapolnjujejo preostale razdelke, namenjene zasaditvi.
Tvorijo kompaktno in višinsko členjeno površino, ki je ob robu parterja sklenjena in
se počasi redči v smeri proti vodnemu kanalu.

Slika 86: Vizualizacija pogleda na prvi parter.
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11.4.2 Opis drugega parterja
Drugi parter zavzema osrednji del ureditve in je prav tako pravile štirikotne oblike. S svojo
podobo predstavlja poplavljanje reke Ljubljanice v kulturni krajini. Na fizični ravni in na
ravni koncepta predstavlja povezavo med prvim in tretji parterjem, kar se kaže v njegovi
strukturi. Obroba parterja je kot v prvem parterju iz strižene živice.
Vodni kanal na osrednji osi v tem delu parka ponikne, nadomesti pa ga pohodna površina v
enaki širini. Voda se razliva v 4 manjše vodne bazene. Vodni bazeni so različnih globin, od
15 cm do 50 cm. To omogoča zasaditev različnih tipov vegetacije, prilagojene na mokra in
vodna rastišča, ter hkrati ustvarja različne vizualne učinke. V najnižjem je tako dno bazena
jasno vidno, medtem ko v najglobljem izstopa le odsev.

Slika 87: Skici drugega parterja

Slika 88: Drugi parter

Slika 89: Skice koncepta zasaditve vodne in obvodne vegetacije drugega parterja.
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Tako vodne ploskve kot tudi vegetacija tvorijo kompleksnejšo prostorsko kompozicijo.
Območja zasaditve so pravokotne oblike in se povezujejo z oblikami striženega pušpana iz
prvega parterja. Orientirane so v smeri pravokotno na prednjo fasado palače. V prostor so
postavljene tako, da tvorijo v nepravilnem redu prekinjene linije. Členijo vodne ploskve in
s tem ustvarjajo vtis poplavljenih polj, kjer voda ni enakomerno razporejena po površini.
Nekatere rastline v celoti gledajo iz vode, spet druge so skoraj popolnoma potopljene. To
dinamiko sem skušal doseči z izborom rastlinskih vrst, ki so različno prilagojene na mokra
rastišča. Zasadijo se tri vrste rastlin: akvatične, terestične in amfibijske. Izbrane rastline za
zasaditev so avtohtone vrste Ljubljanskega barja. Vsaka vrsta ima zaradi svojih lastnosti
specifično prostorsko vlogo.
- Vodna meta (Mementha aquatica) se zasadi v plitvo vodo, do 20cm globine. Je
najbolj gosto zasajena in kompaktna.
- Ozkolistni munec (Eriophorium angustifolium) se zasadi na nepoplavljena tla. S
svojo obliko spominja na travniške površine barja. Je malo višji in bolj transparenten
kot meta.
- Širokolistni rogoz (Typha latifolia), je najvišja izmed rastlin tega parterja. Predvidena
saditev je v globje bazene, do 50cm globine. Zraste lahko tudi do 2m in tako vertikalno
členi prostor. Habitus je dovolj transparenten, da ne zakriva pogledov.

Slika 90: Vizualizacija pogleda prek drugega parterja v smeri starega mestnega jedra.
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11.4.1 Opis tretjega parterja
Tretji parter zavzema severni del območja obdelave tik ob Zoisovi cesti in je pravilne
štirikotne oblike. Predstavlja tok reke v urbanem okolju. Izmed vseh treh parterjev je najbolj
formalen, s čimer asociira na močan človeški vpliv, preoblikovano naravo. Temu pripomore
tudi sama prostorska lega, saj leži ob glavni cesti in je bližje mestnemu središču. Sestavljen
je iz strižene živice, pohodne površine, ravne tratne ploskve in elementa z vodo. Vsi elementi
razen glavne poti so razporejeni po vzoru pravilne ortogonalne mreže.
Parter obroblja pas striženega pušpana (Buxus sempervirens), s čimer se vzpostavi jasna
ločnica med ureditvijo in okolico. Obroba je na mestu, kjer jo seka pohodna površina in
vodni kanal, prekinjena. Osrednjo površino parterja predstavlja travna ploskev, katero od
živice ločuje pohodna površina. Na travni ploskvi se nato artikulirajo volumni, ki so prav
tako iz striženega pušpana. Urejeni so v ravne, prekinjene linije, vzporedne prednji fasadi
palače. S potekom vzdolž osrednje osi krepijo njen prostorski značaj in hkrati predstavljajo
kontrast glavni poti, ki vodi proti vhodu v palačo, in jo s tem poudarjajo. Vegetacija je v
tem parterju podvržena močni abstrakciji z rezjo v pravilne geometrijske oblike, kar najbolj
pripomore k ustvarjanju vtisa formalnega.

Slika 91: Skici tretjega parterja

Slika 92: Tretji parter
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Voda teče po ravnem kanalu in predstavlja oblikovano strugo reke. Kanal je pravilne oblike
brez dodatnih elementov, da deluje kar se da umetno. Zaključuje se z iztekom v požiralnik
oz. vodnjak, elementom, ki služi kot kompozicijski zaključek vzdolžne osi in je nekakšna
metafora point de vue. Vodni kanal preseka pohodna površina, v kombinaciji s katero deli
parter na 4 nepravilna štirikotna polja. Prekinitev struge je asociacija na intervencije v rečni
tok, ima pa tudi funkcionalno plat, saj ne prekinja prehoda po glavni poti.
Gibanje obiskovalca je v tem parterju najbolj omejeno oz. usmerjeno. Prehod prek parterja
je omogočen po ravni poti, ki vodi do vhodnega portala in po obodu ureditve, med striženo
živico in travno površino. S tem pristopom se ustvarja vtis, da je gibanje človeka v urbanem
okolju najbolj definirano, medtem ko je v naravnem najbolj svobodno.
Pot in obodna pohodna površina sta tlakovana s pranim betonom. Tlak na poti je najsvetlejši,
skoraj bel, povsem gladek, s komaj vidno peščeno strukturo. Na ta način se ustvari večji
kontrast v primerjavi s tonsko temnejšimi volumni strižene živice in travne površine. Pot na
glavni diagonalni osi se tlakuje tako, da sega izven meja same zasnove. S tem se tvori stik z
okolico, ki pritegne obiskovalca, da vstopi v park in hkrati poudarja pomembnost osi. Pran
beton, položen po preostali pohodni površini, je bolj grob, rahlo temnejši in rumenkaste
barve, s tem pa bolj spominja na pesek in posledično na baročne parterje.

Slika 93: Vizualizacija pogleda prek tretjega parterja proti Zoisovi cesti v ozadju.

69
Babič A. Sodobna interpretacija krajinsko arhitekturnih prvin ... primer parka pred Gruberjevo palačo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2017

12 SKLEP
Območje obdelave ima visoko kulturno in zgodovinsko vrednost, zato zanj veljajo režimi
varstva kulturne dediščine. Ureditev je tako lahko izvedena na podlagi konservatorskega
ukrepa, obnove oz. rekonstrukcije. Podrobna analiza zgodovinskega kartografskega gradiva
razkriva, da je zelo težko jasno opredeliti, kakšna je bila nekoč zasnova vrta. V vsakem
primeru pa je šlo za zelo preprosto baročno vrtno kompozicijo. Posledično to predstavlja
mnogo zadreg pri načrtovanju rekonstrukcije.
V tem primeru bi se lahko načrtovalo popolnoma novo krajinsko arhitekturno zasnovo, ki
bi ustvarila bolj zanimiv in uporaben prostor. A obstaja nevarnost, da bi se takšna ureditev
povsem odtujila od vseh kulturno zgodovinskih značilnosti tega območja. V magistrski
nalogi predstavljena rešitev je sinteza zgodovinskega sloga s sodobnimi praksami krajinske
arhitekture.
Koncept parka pred Gruberjevo palačo je javni mestni park, ki je namenjen kakovostnemu
preživljanju prostega časa vseh starostnih skupin. Park ni več le reprezentativna oblikovana
površina pred baročnim dvorcem, temveč prevzema tudi druge vloge. Njegov namen je prikaz
baročnega sloga v vrtnem oblikovanju na sodoben način, kar je doseženo s preoblikovanjem
baročnih vrtnih struktur in dodajanjem novih.
V tem konkretnem primeru lahko oblikovanje zasnove po načelih sodobne interpretacije
pomeni razvoj bolj zanimive in kakovostne prostorske rešitve, kot jo ponuja rekonstrukcija.
Tovrsten pristop pa ni mišljen kot nadomestilo konservatorskim posegom, temveč le
alternativno rešitev, v kolikor so pogoji za izvedbo kakovostne obnove oz. rekonstrukcije
slabi. Kot nadaljevanje teme obravnavane v magistrski nalogi bi bilo zanimivo raziskati
merila, po katerih bi se načrtovalec lahko odločil za izvedbo sodobne interpretacije
določenega zgodovinskega sloga v krajinskem oblikovanju.
Predstavljena idejna zasnova bi lahko bila primer zlitja sodobnega z zgodovinskim. Cilj je
bil obogatiti in poudariti bogato baročno kulturno dediščino ter hkrati odgovoriti potrebam
sodobnega mesta po kakovostni zeleni površini.
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13 POVZETEK
Magistrsko delo se ukvarja z izdelavo idejne zasnove parka pred Gruberjevo palačo.
Oblikovanje nove parkovne zasnove sloni na združevanju krajinsko arhitekturnih prvin
baroka s sodobnimi, kar je v kontekstu naloge označeno za sodobno interpretacijo baročnega
sloga.
Magistrsko nalogo lahko v grobem razdelimo na dva dela. Prvi del zajema študij značilnosti
oblikovanja vrtov za časa baroka v tujini in pri nas, tako kot tudi splošnih značilnosti
tega zgodovinskega in umetnostnega obdobja. Raziskani in opisani so objekti krajinsko
arhitekturnega oblikovanja na območju Ljubljane iz časa baroka, za katere se izkaže, da v
veliki večini niso več obstoječi. Zgodovinske analize območja parka pred Gruberjevo palačo
razkrivajo, da je tukaj v času baroka bil urejen vrt, vendar o njegovi točni podobi ne moremo
govoriti, kar okrepi idejo o oblikovanju nove zasnove po načelu sodobne interpretacije baroka.
V drugem delu naloge se osredotočim na oblikovanje idejne zasnove parka. Predstavljeni
so že obstoječi predlogi rekonstrukcije parka pred Gruberjevo palačo in primeri uporabe
baročnih krajinsko arhitekturnih struktur in elementov v sodobnih ureditvah. Vse pridobljene
informacije so nato uporabljene v procesu oblikovanja, ki je v sklopu naloge tudi podrobno
opisan. Zadnji del magistrske naloge predstavlja opis končne rešitve. Osnovna struktura
parka sloni na značilnih baročnih prostorskih oseh. Osi so interpretirane na sodoben način
tako, da vizualno povežejo park z obstoječim prostorskim kontekstom in ustvarjajo vtis
velikopoteznosti zasnove, čeprav gre za razmeroma majhno parkovno ureditev. Poleg tega
tudi ponovno povežejo vrt z dvorcem.
Barok služi kot vodilo generiranja oblik, je formalističnega značaja. Zato se zasnova oblikuje
po novem konceptu, ki se združuje z baročnimi pristopi krajinskega oblikovanja. Kot
konceptualno izhodišče sem izbral zgodovinske lastnosti tega območja, in sicer Gabrijela
Gruberja in njegovo delo. Njegovi hidrotehnični ukrepi so bili vezani na reko Ljubljanico
in njen tok prek Ljubljanskega barja. Izhodišče koncepta predstavlja podoba poplavljene
kulturne krajine ljubljanskega barja. Da se ureditev spne v smiselno celoto, povezano z
močno zgodbo, je koncept razširjen na celoten tok reke Ljubljanice. Posledično sem oblikoval
tri različne parterje, ki se nizajo eden za drugim, vsak pa je oblikovan po zgledu dela rečne
struge: izvir reke v naravni krajini, poplavljanje reke v kulturni krajini in tok reke v urbanem
okolju.
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