mesec krajinske arhitekture
APRIL 2021:
Pomen krajinskega načrtovanja
pri reševanju sodobne krize
razstava je na ogled od 1. aprila do 3. maja 2021 v Mestni Knjižnici Piran, Župančičeva ulica 4, Piran
la mostra resterà aperta dal 1 aprile al 3 maggio 2021 nella Biblioteca Civica Pirano, via Župančič 4, Pirano

KAMNITA PREPROGA / TAPPETO DI PIETRA
predstavitev publikacije “Kamnita preproga Pirana” /
presentazione della pubblicazione “Tappeto di pietra di Pirano”
ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost / Istituto per il paesaggio, la cultura e l’arte

Razstava povečanih ilustracij in besedila izdane knjižice z naslovom Kamnita preproga Pirana se ponovno
vrača v Piran. Tokrat bo od 1. aprila pa vse tja do 3. maja, v času meseca krajinske arhitekture, predstavljena
v vitrinah Mestne knjižnice Piran tako, da bo na ogled vsem mimojdočim. Razstava na poljuden način
predstavlja piranski tlak, ki je ena izmed podob identitete slovenskega dela Istre ter pomen kamnitega tlaka iz
peščenjaka položenega po tradicionalni metodi suhogradnje z okoljskega, funkcionalnega, estetskega,
kulturnega in trajnostnega vidika. Brez dvomov lahko namreč trdimo, da mesto diha skozi kamen peščenjak,
saj se njegova uporaba zrcali tako na piranskih ulicah, kot tudi trgih, pomolih in nabrežjih.

Romana KAČIČ, 070-500445 abakkumpiran@icloud.com
Več o dogodkih v mesecu krajinske arhitekture si lahko preberete na www.dkas.si, na naši FB strani in IG profilu.
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Ustrezno načrtovanje javnih odprtih površin in krajine je izrednega pomena za prilagajanje podnebnim
spremembam. Krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na področju krajinskega načrtovanja prispevamo k
boljšemu zdravju ljudi in našega planeta. V aprilu, mesecu krajinske arhitekture, širimo glas in svoje poslanstvo med
zainteresirano javnost. Pod geslom Pomen krajinskega načrtovanja pri reševanju sodobne krize bomo letos
čnih ravneh, od strateške do
izvedbene. Izzivi so številni in krajinska arhitektura lahko ponudi rešitve ali podporo pri načrtovanju in ustvarjanju
lepše prihodnosti.

