
NAZAJ NA VAS! 
Projekt revitalizacije vasi Renshou v provinci Fujian na jugu Kitajske
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Vas Renshou v provinci Fujian, jug Kitajske, 2018
Foto: Robin Yang

Zasnovani in predlagani so štirje možni scenariji revitalizacije vasi:

a.  Akupunkturna vas
b.  Napolnjena vas
c.  Preobremenjena vas
d.  Preraščena vas

V scenariju a. uporabljamo strategijo urbane akupunkture, kjer predlagamo 
majhne, pa vendar natančno locirane projekte –, 'igle' oz. 'aktivatorje', kjer so 
najbolj potrebni. Vsaka igla ustvari valovanje, zdravilni učinek, ki spodbudi vse 
obstoječe strukturne sloje, tokove, fizične in metafizične elemente prostora, in 
tako sproži proces samoobnove. Študentje so predlagali pet mini projektov. 
Prvi predstavlja tržnico pod veliko streho z atrijem, kamor se steka deževnica 
(1). Tu se tanka jeklena streha pne nad čokatimi tradicionalnimi kitajskimi 
stebri, ki odsevajo v osrednjem zbirnem bazenu in tako spominjajo na prostor 
kontemplativnega pavilijona, predvsem v popoldansko-večernem času, ko 
tržnica ne deluje. Drugo intervencijo predstavlja kurišče iz zbite zemlje – piknik 
oaza znotraj bambusovega gozda (2), ki naj bi spodbujala vaščane k pogoste-
jšemu obiskovanju slikovitega gozda. Tretja intervencija je manjša avtobusna 
postaja s prodajnim avtomatom (3) v samem središču vasi, kjer 'pozdravi' vse 
nove obiskovalce, ki se pripeljejo z avtobusom. Naslednji projekt, okrogla, 
strešna – lokasta struktura, t. i. rotunda (4) je skupni prostor – zbirališče vseh 
vaščanov in novih obiskovalcev ter razgledna ploščad na jugovzhodnem robu 
vasi. Z novo intervencijo se vaščane in nove obiskovalce spodbudi k razisko-
vanju tega odročnega predela vasi, kjer lahko uživajo v tišini in kontemplaciji, 
ki ga ponuja razgled v dolino. Zadnja intervencija – 'igišče materialov' (5) – 
povezuje vse intervencije. Na tej učni poti se obiskovalci vasi lahko podučijo
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Mednarodna študentska delavnica

Od kulturne revolucije dalje podeželje postaja vse bolj 
zapostavljeno. Življenje v vertikalnih tipologijah daleč od 
zemlje, dolga potovanja na pisarniško delo v središčih 
mest, uživanje v ugodnostih hitro rastočih, pristaniških, 
na pol zahodnjaških mest, postaja nov ideal mladih 
Kitajcev, ki se želijo oddaljiti od kmetovanja in pridelave 
čaja na podeželju. Kitajski primer še zdaleč ni osamljen 
problem. Je svetovni pojav, kjer na eni strani prihaja do 
prenatrpanosti urbanih območij, na drugi pa do popol-
noma opustelega podeželja z ostarelim prebivalstvom. 
V Evropi se med mladimi trend sicer že obrača, saj 
podeželje ponovno postaja zanimiv prostor za življenje. 
Na Kitajskem pa se, ne glede na strogo politiko gibanja 
posameznikov, trend še ni obrnil. Obstoječa prometna 
infrastruktura je slaba, prav tako možnosti izobraževanja 
na podeželju. Trenutna kitajska politika zato podpira revi-
talizacijo podeželja kot prostora izginjajoče identitete, ki 
bi spodbujal zdravo družbo, nacionalno samooskrbo in 
odporno gospodarstvo.
Mednarodna študentska delavnica treh arhitekturnih 
fakultet – Univerze Tsinghua iz Pekinga, TU Wien in 
Univerze v Ljubljani – je potekala v marcu leta 2018, v 
provinci Fujian na jugu Kitajske. Kot vzorčni primer je 
bila izbrana vas Renshou – zapuščena, slikovita gorska 
naselbina z izjemno lego v bližini bambusovega gozda in 
ohranjeno kvalitetno ruralno arhitekturo. V vasi prebivajo 
le še ostareli vaščani na robu socialnega preživetja.

O mogočih strategijah in programih revitalizacije kitajske 
vasi so se spraševali študentje različnih letnikov vseh treh 
arhitekturnih fakultet. Medsebojne ideje ter projekte so 
delili na končni predstavitvi na Dunaju, junija 2018. Zdaj 
jih imamo priložnost videti tudi v Ljubljani.
 

o lokalnih materialih in umetnosti ter uživajo v natančno kadriranih pogledih v 
okoliško naravo in dolino. 
Vse predlagane intervencije so prilagojene vasi Renshou – zgrajene so z 
lokalnim znanjem in materiali. Delujejo kot točke fokusa v vaškem prostoru, s 
pomočjo katerih se novi obiskovalci lažje orientirajo. S temi majhnimi posegi 
se spodbudi ključne dele vasi, lokalni prebivalci se ponovno vključijo v skup-
nost in dolgoročno izboljšajo mikro gospodarstvo.
obiskovalci vasi lahko podučijo o lokalnih materialih in umetnosti ter uživajo v 
natančno kadriranih pogledih v okoliško naravo in dolino. 
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Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
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Pokrita tržnica je postavljena v središče vasi. Povezana je z obstoječo 
cesto, ki teče skozi paviljon ter tako postane njen sestavni del. Vašča-
nom nudi prostor, v katerem lahko vsak dan prodajajo svoje izdelke, 
kar predstavlja izhodišče za njihova lastna mikro podjetja in s tem vir 
preživetja. Njena oblikovna zasnova se naslanja na kitajsko ruralno 
arhitekturo. Navdih črpa iz tipične kitajske hiše z večnamenskim notranjim 
dvoriščem, – prostorom produktivnega sodelovanja, družbene interakcije 
ali sprostitve. Tržnica ima lahko jekleno lomljeno streho z veliko odprtino, 
pod katero je stopničasto poglobljen del. Vanj se ob deževnih dneh steka 
voda, v kateri odseva notranjost pavilijona. Streha je asimetrično podprta 
z lesenimi stebri, postavljenimi na kamnito bazo, ki niso le funkcionalni, 
temveč tudi estetski element objekta. Vsaka baza stebrov v pavilijonu je 
drugačna – vzeta iz osnovnih geometrijskih oblik, ki nosijo del kitajske 
identitete. Zaradi preproste zasnove je novi paviljon namenjen različnim 
rabam: prvenstveno je lokalna vaška tržnica, hkrati pa ponuja pokrit javni 
prostor za neformalne dejavnosti ali prostor kontemplacije.

1 - POKRITA TRŽNICA!
Nadja Krašovec in Maja Starič

2 - KURIŠČE!
Lovrenc Kolenc

3 - AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE!
Lovrenc Kolenc

4 - ROTUNDA!
Sebastjan Oblak

5 - 'IGRIŠČE MATERIALOV'!
Nina Burger

Pokrajina je starodavna, hribi se širijo v neskončnost, vasica, vgnezdena 
med njimi, je daleč stran. Visoki bambusovi gozdovi obdajajo stare hiše iz 
kamna in rumene zemlje. Skozi vas vodi cesta. Če ji sledimo, se znajdemo 
v zelenem mraku bambusovih listov, veter ziblje vitka stebla, ki s svojim 
trkanjem ustvarjajo prijeten in nenavaden zvok. Na koncu poti naletimo 
na mehko jaso. Skozi prve vrste bambusa lahko zaslutimo strukturo, ki 
se dviga iz rdečkaste zemlje. Je kraj, kjer se lahko usedeš, zakuriš ogenj 
ali se spočiješ na toplih kamnih, ki jih spodaj grejejo plameni, ter tako za 
trenutek dlje obstaneš, občuduješ in poslušaš bambusov gozd.

Vasica se zdi daleč stran. Edina povezava do ostalega sveta je ozka, 
strma, vijugasta cesta. Cesta odhiti skozi vas, brez prostora, kjer bi lahko 
obstala. Ustvarimo ga tako, da nad praznino v središču vasi razpnemo 
lahkotno streho, podprto z dvema stebroma. Na stebra je postavljena 
lesena konstrukcija, ki navdih črpa iz bogatega lokalnega arhitekturnega 
jezika ter ga s tem ponovno izpostavlja. Pod streho stojita klop in prodajni 
avtomat – prva s svojo prisotnostjo ustvari prostor čakanja in počitka, 
drugi subliminalno vez vasi z zunanjim svetom.

Z uporabo in zlaganjem tradicionalnega kitajskega tesarskega spoja 
kot gradbenega elementa tvorimo konstrukcijsko steno, ki jo zavrtimo 
okrog osrednje osi. Tanka streha, razpeta čez osnovno konstrukcijo, je 
osenčeno zatočišče, ki ga obiskovalci ali domačini lahko uporabijo za ra-
znolike prireditve – čajne ceremonije, druženja, dražbe, plese itd. Njegova 
modularna zasnova omogoča fleksibilne postavitve – od nekaj odsekov 
objekta, do popolnega kroga. Predelne stene je možno dodajati in pre-
mikati s pomočjo talnega vodila. Lesena rotunda nosi kitajsko dediščino 
in identiteto, ki jo povezujeta s preteklostjo, njena mobilnost pa z njeno 
prihodnostjo. Mobilnost dopušča, da se razgradi in premakne na drugo 
lokacijo ali celo shrani za posebno priložnost. Tehnika združevanja lesenih 
tramov nadaljuje tradicionalno kitajsko gradnjo in ohranja obrtniška znanja 
prednikov.   

Raznoliki materiali, ki smo jih videli na popotovanju na Kitajskem, so 
postali navdih za galerijo oz. knjižnico materialov, v kateri lokalni prebivalci 
skrbijo za načrtno izbrane 'zaklade', zbrane na enem mestu. Materialna 
knjižnica je tudi eksperimentalno igrišče, kjer opazujemo, kako različni 
lokalni materiali vplivajo na naše psihološko in fizično počutje. Velike 
stene, obdane z materiali, postavljene na natančno izbrani vaški lokaciji, 
omogočajo perspektivno igro, kjer poglede obiskovalcev vodimo glede na 
njihov položaj med stenami. 

Notranje dvorišče kot osrednja identiteta ruralnega kitajskega bivalnega 
objekta je središče družinske in širše medsoseske interakcije. Izbrani atrij 
za intervencijo je odprt na ulico – meje med zunanjim in notranjim svetom 
pravzaprav ni. Oblikujemo nov vhod v obliki popolnega kroga, t. i. »moon 
gate«,  ki črpa navdih iz tipičnega vstopa v kitajski vrt, in predlagamo nov 
program – galerijo ruralnih stenskih poslikav. 


