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DEKLARACIJA »LOVEKOVIH PRAVIC

»lovekove pravice so osnova svobodnega æivljenja. 
Ker se jih prepogosto ne upoπteva, jih je potrebno 
znova in znova poudarjati. 

1



KRAJINSKA ANALIZA DANE SITUACIJE 2
>  zelene povrπine, park 

in sprehajalna steza 
(nekaj simetrije, nekaj 
organskosti)

>   moËna usmerjena 
horizontala (pot)

>   moËne vertikale 
(drevesa)

>  centralni kroæni del z 
drevesom pred vhodom

>   razËlenjena pot (razliËne 
asfaltne povrπine)

>  obstojeËa infrastruktura 
(svetilke, kiosk, table)

>  πirπi zaËetni zeleni del 
in oæji nadaljevalni



IZHODI©»A3
>  Urbane prostostojeËe table s teksti = dolgoËasno - ne zbuja 

velikega zanimanja za bralce, ne nudi popestritve okolja, ne vklopijo 

se povezovalno v “zeleno” okolje, delujejo kot informativne table.

>  Tema ponuja druge nivoje komunikacije > objekti naj vsebino 

sporoËajo tudi æe vizualno, da podkrepijo tekst, ponudijo razmislek 

o obravnavani temi in obogatijo prostor.

>  Dani prostorski pogoji (πtevilne vertikale) odpirajo moænost 

srednjega nivoja ureditve (do cca. 1,5m) + dokaj strogi horizontalni 

simetriji lahko sledimo ali vpeljemo bolj organsko postavitev.



PRIMERI RE©EVANJA PODOBNIH PROJEKTOV4
Way of human rights, Nürnberg (1993) Dani Karavan



Human rights monument, Ottawa (1990) Melvin Charney



Anne Frank Memorial, Boise Idaho



Human Rights Monument, Murcia, ©panija



Pillar of shame, Park Victoria, Hong Kong (1997), Jens Galschiot



>  »lovekove pravice so abstrakten pojem. Dokler jih imamo, so 
samoumevne oz. se jih niti ne zavedamo.

>  Vsi ljudje smo enaki in bi morali biti enakopravni oz. enakovredni.

>  »lovekove pravice so v mnogih deæelah krπene in teptane. V 
naπem okolju imamo sreËo, da jih je veËina v sploπni zavesti oz. 
uzakonjenih. Za to se lahko zahvalimo prednikom, naπa dolænost pa 
je spoπtovanje in ohranjanje pravic za zanamce. 

>  »lovekove pravice tudi v naπem okolju niso vedno upoπtevane. 
Pomembno je, da se jih zavedamo in jih upoπtevamo.

VSEBINSKA IZHODI©»A5



>  Kamen se odliËno vklopi v naravno okolje. 

>  Deluje moËno in trdno. 

>  Organsko razporejeni po celotni parkovni povrπini dajejo vtis, kot 
da so tam æe od davno. 

>  Kamen deluje klasiËno, spominja na osnove civilizacije, 
tradicionalne vrednote, deluje kot spomenik. 

IDEJNI PREDLOGI
A / KAMEN (30 prirezanih balvanov)
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Primeri kamnitih tabel





>  Roke simbolizirajo Ëloveka, posameznika, moË, voljo, pomoË, 
oporo, razumevanje, delo, sodelovanje, revolucijo...

>  V okolju deluje poveËana roka veliËastno, a πe vedno humano 
(zanimivo, toplo, Ëloveπko).

> Odsev realnosti.

>  Naπa zrcalna slika nam med branjem posameznih Ëlenov prikaæe 
lastno podobo, hkrati pa opozarja na eksistenco, enakost in pravice 
soljudi kjerkoli na svetu.

IDEJNI PREDLOGI
B / SKULPTURE ROK Z LO»ENO POSTAVITVIJO »LENOV NA 
REFLEKSNI POVR©INI
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Primeri skulptur rok



Primeri ogledalnih skulptur











Hvala za pozornost


