TRG REVOLUCIJE, danes Trg republike
(1960-83) – NOVO SREDIŠČE LJUBLJANE
IN PROSTOR DRUŽENJA
Arhitekt Edvard Ravnikar si je novo središče zamislil kot preplet odprtih prostorov – ploščadi
in javnih zgradb: stolpnici, veleblagovnica Maximarket, garažna hiša, kongresno kulturni
center Cankarjev dom in velika ploščad oz. trg, ki ga na severu obroblja monumentalna
stavba slovenskega Parlamenta.
Skulpture slovenskih kiparjev Slavka Tihca in Marjana Tršarja bogatijo posamezne
ambiente trga. Arhitektu je uspelo z najrazličnejšimi prehodi, podhodi (nakupovalna ulica),
vstopi in stopnišči, odprtimi pogledi na Grad in zvonik nunske cerkve razgibati prostor in
ga povezati z obstoječo okolico.

Stolpnici trikotnega tlorisa – vaja iz konstrukcije
Stolpnici, ki si stojita nasproti s konicama, naj bi bili prvotno visoki enaindvajset nadstropij
(uresničenih je dvanajst), z dvonadstropnim zaključkom. Do nedavnega sta bili najvišji
stolpnici v Ljubljani.

Maketa prvotne izvedbe stolpnic (ok 1962), MAO
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S paličicami zgradi obe stolpnici in ne pozabi, da imata trikotni tloris.

Pri vsaki stolpnici sta konstrukcija in trdnost izredno pomembna, iz lesenih paličic postavi
obe stolpnici tako, da ju zlepa ne poruši »močan veter« ali »potres«.

Perspektivna risba in merilo
Na risbi arhitekta Ravnikarja, ki jo hranimo v muzeju, je ploščad polna ljudi. Oblikovana je
kot ozelenjeno mestno srečevališče, kjer ljudje počivajo med odmorom, se čakajo med
opravki in se sprehajajo po sodobnem središču mesta.
Ali veš, kako je arhitektu uspelo narisati globino in ujeti pogled v prostoru?
Hiše ali skupine ljudi, ki so blizu nas so velike in tiste, ki stojijo daleč stran so videti majhne.
Ali res podrobnosti z daljavo izginjajo?

E. Ravnikar, Ploščad pred banko in trgovsko hišo, perspektivna študija, ok. 1970
svinčnik in flomaster na transparentnem papirju, MAO, zbirka arhitekture

PERSPEKTIVA, geom. navidezno stekanje vzporednih črt in postopno zmanjševanje bolj oddaljenih
predmetov pri gledanju v daljavo: perspektiva trga; / ptičja perspektiva pogled od zgoraj, žabja perspektiva pogled od spodaj

V nedokončano arhitektovo risbo Trga republike nariši sprehajalce, rolkarje,
kolesarje in najdi povezavo med merami ljudi in velikostjo stavb.
Ne pozabi: ljudje ali stvari, ki so bližje so večji, z več nadrobnostmi, detajli, črta je bolj
ostra…; bolj so ti oddaljeni manj ostre so poteze, obrazi so nerazpoznavni, oblačila manj
jasno vidna, barve manj intenzivne itd.

Namig: Pojdi in poizvedi kateri pomembni dogodki so se odvijali na Trgu republike? Kaj Trg republike pomeni
danes? Na katero stavbo, priložnost ali osebo pomisliš, ko kdo omeni Trg republike? Kateri trg v Ljubljani
najbolj predstavlja državo Slovenijo?

