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Avtorici zasnove razstave in besedila: Barbara Viki Šubic in Špela Kuhar, Center arhitekture Slovenije l Fotografije: Miran Kambič l Grafike: Akademija za likovno umetnost in 
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Ivan Vurnik (1884-1971) 
arhitekt in urbanist

Arhitekt Ivan Vurnik velja za pionirja moderne arhitekture 
in za utemeljitelja urbanizma na Slovenskem (poleg Jožeta 
Plečnika in Maksa Fabianija). Zaslužen je za ustanovitev 
arhitekturnega oddelka na Tehnični fakulteti v Ljubljani, ki je 
bil temelj Fakulteti za arhitekturo. Vurnik je v začetku svojega 
arhitekturnega dela razvijal t. i. narodni slog, pozneje pa se je 
usmeril k funkcionalizmu. Bil je poznavalec sodobnih kulturnih 
tokov. V njegovem zelo raznolikem opusu izstopajo dela 
izrazite inovativnosti. Vurnikovo ustvarjanje je zaznamovalo 
tudi življenje s Heleno Kottler Vurnik, na Dunaju rojeno in 
akademsko izšolano slikarko, grafičarko ter ilustratorko, 
s katero sta sodelovala predvsem pri delih za cerkvene 
naročnike. Pomemben je tudi arhitektov prispevek k prenovi 
spomeniških objektov.

Helena Kottler Vurnik (1882-1962)
slikarka

Helena Kottler Vurnik je bila slikarka, risarka in ilustratorka, 
ki je ustvarjala v obdobju umetnostnega sloga secesije. 
Veljala je za mojstrico vseh slikarskih in grafičnih tehnik 
ter uporabne umetnosti. Slikala je v olju, ustvarjala je v 
tehniki emajla in mozaika, grafike, ukvarjala se je s knjižno 
opremo oziroma ilustracijo, izdelovala je vinjete za časopise 
ter predloge za vezenje, tudi za cerkvena bandera. S svojim 
umetniškim delom je vplivala na razvoj t. i. narodnega 
sloga, dekorativne umetnosti ter cerkvene umetnosti 20. 
stoletja v Sloveniji.

Špela Šmid

igrivarhitektura.org



V Centru arhitekture Slovenije že od 130. obletnice rojstva arhitekta Ivana Vurnika vsako leto ob 
prazniku Krajevne skupnosti Radovljica poleg drugih dogodkov, delavnic in arhitekturnih vodenj 
pripravimo tudi razstavo, ki osvetljuje življenje in delo radovljiškega rojaka — častnega občana — Ivana 
Vurnika in njegove žene slikarke Helene Kottler Vurnik iz različnih zornih kotov. Ker letos praznujemo 
50. obletnico postavitve kapele svetega Frančiška Asiškega v Slovenskem Marijinem narodnem 
svetišču, smo se odločili, da predstavimo načrte, skice in fotografije tega zadnjega dela arhitekta 
Vurnika. Njegovo delo je bilo že pred načrtovanjem kapele povezano s svetiščem na Brezjah, zato smo 
se odločili, da poleg kapele predstavimo tudi dela, ki sta jih zakonca Vurnik zasnovala za baziliko Marije 
Pomagaj na Brezjah. Načrte za kapelo in predlog preureditve pročelja za baziliko Marije Pomagaj, za 
katero je dobil naročilo dve leti pred kapelo, je Vurnik pripravil že po ženini smrti, mašne plašče in 
sakralno posodje pa sta ustvarjala skupaj.

Njuno delo vidimo kot brezčasno zapuščino, arhitekturno kulturno dediščino, ki je vredna pozornosti 
laične in strokovne javnosti. Ivan Vurnik je kot eden od trojice začetnikov slovenske arhitekture edini, 
ki se je v svojem ustvarjalnem opusu ukvarjal z vprašanjem narodnostnega sloga. Njegova razmišljanja 
temeljijo na narodnostnih združevalnih prepričanjih, na ponosu državljana, ki je temelj osnovne 
državljanske samozavesti. V svojem delu namreč skozi različne dejavnosti opažamo pomanjkanje 
zdravega ponosa, tudi zaradi nepoznavanja slovenske arhitekturne in kulturne dediščine. 

Vurnikovo zadnje delo je kapela v atriju samostana 

na Brezjah. Zasnovana je bila leta 1967, kot 

železobetonska lopa z zelo strmo dvokapno streho. 

Sredi kapele je masivna oltarna mensa z mozaikom 

na čelni stranici podnožja. Oltarna stena je v celoti 

prekrita z mozaično preprogo, ki se vsebinsko 

navezuje na literarno delo Sončna pesem iz 

13. stoletja, katerega avtorstvo je pripisano sv. 

Frančišku. Gre za srednjeveško hvalnico stvarstvu, 

tako ni naključje, da je na upodobitvi najti stilizirane 

motive narave, nebesnega svoda s soncem, luno 

ter zvezdami in krščanske simbole. Barvno so 

mozaiki v kapeli uglašeni s fasadnimi ornamenti 

bazilike.

Ivan Vurnik je lahko s svojimi deli vir navdiha 

tudi za mlajše generacije ustvarjalcev. K 

soustvarjanju razstave smo tudi letos, že 

četrtič, povabili študente, tokrat študentke 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Univerze v Ljubljani, Oddelka za industrijsko 

in unikatno oblikovanje, pod mentorstvom 

slikarke in grafičarke Zore Stančič. Da bi 

študentke osvežile spomin na že poznana 

dela arhitekta Vurnika in njegove žene slikarke 

Helene Kottler Vurnik ter spoznale njuna 

manj znana dela, smo zanje pred pričetkom 

snovanja pripravili predavanje in obisk 

Marijinega svetišča na Brezjah. Mentorica, 

izkušena grafičarka, jih pri izhodiščih ni 

omejevala, prepustila jim je svobodo pri 

interpretaciji Vurnikovih del ter jih spodbujala, 

naj pogledajo v svoj lastni svet, naj razmislijo 

o odnosu moški–ženska, umetnik–umetnica 

in se osredotočijo tudi na aktualni družbeni 

kontekst. Prepustila jim je tudi izbiro grafične 

tehnike, saj so svobodno glede na izhodišča 

izbirale tehnike suhe igle, globokega tiska in 

kolagrafije, manj znane tehnike ustvarjanja 

globokega tiska z lepilom. Študentkam so bili 

največji vir navdiha barviti vzorci iz mozaikov 

kapele in fasade cerkve, ki pa v grafikah niso 

prevzete dobesedno, ampak so interpretirane 

z močnim avtorskim pečatom. Ostre linije 

iz mozaikov se v grafičnih listih pogosto 

spremenijo v mehke zaokrožene linije, včasih 

zaživijo šele po tretjem ali četrtem odtisu 

in v primeru študentke, ki jo vznemirjata 

gledališče in kostumografija, tudi v predloge 

kostumov na odru.
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