
kosilo ali poskusili kakšno kraško 
dobroto. Po postanku bomo obiskali 
še Fabianijevo Vilo Ferrari v bližnjem 
Štanjelu, nato  se bomo odpravili  
proti Novi Gorici. V Novi Gorici  
si bomo ogledali razstavo načrtov 
Fabianijevih urbanističnih del v Soški 
dolini, ki je postavljena na prostem 
med stavbama gledališča in knjižnice. 
Letošnjo Vurnikovo pot bo ob 20. uri 
zaokrožila gledališka predstava »Fabiani 
– umetnost bivanja« v Slovenskem 
narodnem gledališču SNG Nova Gorica. 
Po ogledu predstave nas čaka vrnitev 
proti Radovljici, kamor bomo prispeli 
predvidoma v poznih večernih urah. 

Ob 6.30 se bomo zbrali na avtobusni 
postaji Radovljica in se ob 6.45. uri  
z avtobusom odpeljali iz Radovljice proti 
Trstu, kjer si bomo pod vodstvom  
dr. Andreja Smrekarja, kustosa Narodne 
Galerije, ogledali Škofovsko kapelo,  
ki sta jo leta 1913 zasnovala zakonca 
Vurnik. Sprehodili se bomo tudi do 
Narodnega doma in Case Barttoli,  
ki ju je zasnoval arhitekt Maks Fabiani, 
katerega 150 obletnico smo praznovali 
lansko leto. Po poti nam bo arhitekturne 
zanimivosti odkrival arhitekt Robert 
Potokar. Ker bomo ves dan na poti, 
se bomo ustavili na osmici Vinarstva 
Rebula, kjer bomo lahko pojedli pozno 
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Vurnikova pot 2016: 
Radovljica – Trst - Štanjel  – Nova Gorica

Krajevna skupnost
Radovljica

Vurnikovi 
dnevi 

2016

1. – 30. junij

6.30 zbor Radovljica

6.45 odhod

7.15 počivališče Voklo, Kranj

7.35 parkirišče Dolgi most, Ljubljana

8.45 Trst, Piazza Dell Unita
ogled Škofovske kapele
Case Bartoli
Narodni dom

12.15 odhod iz Piazza G. Oberdan

13.00 Brestovica, osmica Rebula,
po želji kosilo meni 11,00€

15.00 odhod v Štanjel
ogled Ferrarijevega vrta

17.00 odhod avtobusa v Novo Gorico

17.45 prihod v Novo Gorico
ogled razstave na prostem Maks Fabiani
ogled Knjižnice Franceta Bevka

19.45 zbor v avli SNG in prevzem kart za predstavo

20.00 ogled predstave Fabiani-umetnost bivanja

21.00 odhod avtobusa proti domu

22.35 Ljubljana, Dolgi most

22.50 Kranj, počivališče Voklo

23.15 Radovljica



Ivan Vurnik 
(1884 – 1971), arhitekt in urbanist

Arhitekt Ivan Vurnik velja poleg Jožeta 
Plečnika in Maksa Fabianija za pionirja 
moderne arhitekture ter za utemeljitelja 
urbanizma na Slovenskem. Zaslužen je  
tudi za ustanovitev oddelka za arhitekturo  
na Tehnični fakulteti v Ljubljani.  
V začetku svojega ustvarjanja je razvijal 
narodni slog, kasneje pa se je obrnil proti 
funkcionalizmu. Bil je poznavalec sodobnih 
tokov, je pa skozi svoje ustvarjanje ohranjal 
osebni avtorski slog. Arhitekture iz 
njegovega opusa so zelo raznolike, ideje 
in motivi se ne ponavljajo, vseskozi pa išče 
nove izvirne rešitve. Njegovo ustvarjanje je 
močno zaznamovalo sodelovanje z ženo, 
slikarko Heleno Kottler Vurnik, s katero 
sta zasnovala predvsem dela za Cerkev. 
Pomemben je tudi njegov prispevek k 
sodobnemu pristopu prenove 
spomeniških objektov. 

Helena Kottler Vurnik 
Slikarka (1882 – 1962)

 
Slikarka Helena Kottler Vurnik je bila 
slikarka, risarka in ilustratorka, ki je 
ustvarjala v obdobju secesije, mojstrica 
vseh slikarskih tehnik in uporabnih 
umetnosti. Slikala je v olju, ustvarjala 
je v tehniki emajla in mozaika, grafike, 
izdelovala je knjižne opreme, vinjete  
za časopise, osnutke za cerkvena bandera. 
Vplivala je na razvoj narodnega stila, 
dekorativne umetnosti in cerkvene 
umetnosti 20. stol. v Sloveniji. 

Maks Fabiani 
(1865 - 1962): arhitekt, urbanist, izumitelj, 
pisec, mislec in humanist

 
Maks Fabiani velja za najpomembnejšega 
arhitekta Srednje Evrope na prelomu iz  
19. v 20. stoletje in arhitekta Avstro-
Ogrske monarhije. Bil je samosvoj 
ustvarjalec, napreden inženir in 
tenkočuten oblikovalec prostora. 
Kljub temu, da se je uveljavil kot 
sodelavec dunajske secesije, njegov 
slog upošteva le določene prvine tega 
arhitekturnega sloga. Njegov oblikovni 
jezik je prilagodljiv prostoru in času, 
saj črpa iz arhitekturne preteklosti in 
krajevnih tradicij, ob čemer upošteva 
temeljno vodilo secesije, ki zagovarja 
funkcionalnost in tehnično dovršenost. 
V svoj izraz je znal vključevati različne, 
tudi nove slogovne prvine, zato je vsaka 
njegova stavba drugačna in edinstven. 
Njegovo delo je pomembno tako za 
slovensko, kot tudi  
za avstrijsko in italijansko kulturo.

Notranjščina Škofovske 
kapele v Trstu
Ivan Vurnik in Kelena Kottler Vurnik

Kapela, ki jo je arhitekt Vurnik leta 1913 
načrtoval za škofa dr. Andreja Karlina 
je primer celovitega umetniškega dela 
z združitvijo slikarstva, kiparstva in 
arhitekture. Kapela predstavlja enega od 
najlepših primerov secesijske sakralne 
umetnosti. Oltarna kompozicija je 
simetrična, in sicer kombinacija plitvih  
in globokih reliefov iz belega carrarskega 
marmorja z bogatim pozlačenim 
geometričnim okrasjem.  
Figure v oltarnem delu so secesijsko 
oblikovane. Celotna kapela je igra reliefov 
in vzorcev v beli in zlati barvi. Zanimiva je 
tekstura nepravilno lomljenih keramičnih 

ploščic. To je prvo delo pri katerem je 
sodelovala njegova žena slikarka Helena 
Vurnik. Kapela je bila prenovljena  
v 90-ih letih 20. stol. 

Narodni dom v Trstu
Arhitekt Maks Fabiani

Vse od svojega odprtja leta 1904  
do požiga leta 1920 je bil Narodni dom 
izraz narodnega, političnega, kulturnega 
in gospodarskega preporoda tržaških 
Slovencev. V stavbi so domovala številna 
tržaška slovenska in slovanska društva, 
razpolagal pa je tudi z gledališčem, 
restavracijo, kavarno in hotelom.  
Po požigu s strani fašistov so bili lastniki 
prisiljeni stavbo prodati. Danes se 
slovenska društva trudijo obuditi njegovo 
nekdanjo vlogo.

Casa Bartoli v Trstu
Arhitekt Maks Fabiani

Imenovana tudi Zelena hiša (Casa Verde), 
je bila zgrajena leta 1906 in je znamenita 
zaradi svojega secesijskega okrasja,  
ki ji daje svojevrstno celostno podobo. 
Njene glavne značilnosti so slapovi 
akantovega listja med okni, kasetirane 
strešne štukature, ki se oblikovno 
odsevajo tudi na balkonih, ter zelene 
železne balkonske ograje, okrašene  
z geometrijskimi vzorci. Stavba je  
v celoti zgrajena iz armiranega betona,  
ki se je v takratnih časih uporabljal  
samo za nosilne strukture. 

Vila Ferrari v Štanjelu
Arhitekt Maks Fabiani

Vilo Ferrari sestavlja sklop hiš s parkom 
na nekdanjem vzhodnem štanjelskem 
obzidju, ki ga je arhitekt v dvajsetih 
in tridesetih letih prejšnjega stoletja 
postopoma obnavljal in prirejal za 

svojega svaka in njegovo družino.  
Hiše iz ulične strani niso spremenjene, 
kar pa ne drži za njihovo parkovno stran, 
kjer je na  pobočju pod hišami  arhitekt 
osnoval park s posebnim vodovodnim 
sistemom imenovan Ferrarijev vrt.  
Ta sistem je ob splošnem pomanjkanju 
vode na Krasu zagotavljal nemoteno 
oskrbo z vodo za celoten kompleks vile, 
pa še celo v estetske namene parka. Vrt je 
danes v javni rabi in je del Fabianijeve poti. 

Razstava v Novi Gorici: 
»Vrnitev in obnova za prihodnost - 
Fabianijevi načrti za Goriško in Gradiščansko 
po I. svetovni vojni« 

Maks Fabiani je največji del življenja 
posvetil prav obnovi po prvi svetovni vojni 
uničene tedanje Goriške, ki je obsegala 
območje Posočja, Goriške, Vipavske 
doline in Krasa. Več kot 90 primorskim 
krajem med Bovcem in morjem je pustil 
trajen pečat. Pri snovanju obnovitvenih 
načrtov za te kraje se je skušal držati načel, 
ki so veljala pri regulacijah večjih mest: 
kraje posodobiti in pripraviti za potrebe 
prihajajočega 20. stoletja, obenem pa 
ohraniti njihovo identiteto in skozi stoletja 
oblikovanega duha kraja.

Gledališka predstava
Fabiani - umetnost bivanja 
SNG Nova Gorica

Gre za dvojezično didaktično-umetniško 
predstavo, ki sledi arhitektovemu življenju 
in razgrinja pogled v lepoto arhitekturne 
umetnosti. Predstavo je režirala Neda 
R. Bric in je nastala v koprodukciji z 
Academio Musicale Naonis in sodelovanju 
z Artisti Associati di Gorizia. Finančno sta 
jo podprli občini Nova Gorica in Gorica.


