
                          
BENEŠKI BIENALE 2021 

17. mednarodni arhitekturni bienale v Benetkah 
6. – 7. november 2021 

 
Vabljeni na ogled  17. Mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah z 
naslovom KAKO BOMO ŽIVELI SKUPAJ? Kurator letošnjega bienala je Hashim 
Sarkis. V ospredju njegove vizije bienala je predvsem optimizem - optimizem, da 
lahko s predlogi in tudi utopičnimi vizijami arhitektov družbo spremenimo na 
bolje.  
Program bienala je razdeljen na dva dela, osrednjo razstavo in nacionalne 
paviljone. Razstava je sestavljena iz petih sklopov in vsak od njih predstavlja 
eno od razsežnosti sobivanja med posameznimi bitji: v gospodinjstvih, v 
skupnostih, v mednarodnih skupnostih in na enem planetu. Pri razstavi 
sodeluje 114 umetnikov iz 46 držav z vsega sveta, med njimi tudi slovenska 
umetnica in arhitektka Marjetica Potrč. Letos se predstavlja 61 držav v 
nacionalnih paviljonih in na ogled so še številne skupinske razstave raznih 
organizacij.  
Program potovanja:                                                                                                                 
1. dan: sobota, 6. november                                                                                    
Odhod iz Ljubljane z Dolgega mostu ob 6. uri, mimo Kopra ob 7.15 (železniška postaja). 
Vožnja z vmesnim postankom do Benetk. Sledi prevoz z ladjo do središča mesta in nato obisk 
17. Mednarodnega arhitekturnega bienala. Odvija se na tradicionalnih razstaviščih 
Giardinov in Arsenala, kjer se nahaja tudi slovenski paviljon z naslovom Skupno v 
skupnosti. Paviljon so v produkciji Muzeja za arhitekturo ustvarili arhitekta Blaž 
Babnik Romaniuk in Rastko Pečar ter umetnostni zgodovinarki Martina 
Malešič in Asta Vrečko.  V večernih urah se zopet peljemo z ladjo iz centra Benetk do 
avtobusa, za tem je nekaj kilometrov vožnje do Mester. Namestitev v hotelu v mestnem 
središču in nočitev.                                                                                                                   
2. dan: nedelja, 7. november                                                                                         
Po zajtrku zopet kratka vožnja z avtobusom do Troncheta, kjer se vkrcamo na ladjico in se 
peljemo do beneške četrti Dorsoduro, kjer se nahajajo številna prestižna razstavišča. 
Priporočamo da si izberete eno od znanih galerij, kot so Galleria dell`Accademia, Peggy 
Guggenhein, Palazzo Cini, Punta della Dogana ali Palazzo Tre Oci (v beneškem dialektu 
Palača treh oči), kjer se nahaja razstava fotografij enega od najbolj znanih italijanskih 
fotografov: “Mario De Biasi. Fotografie 1947-2003”. Lahko si boste ogledali tudi 
kakšnega od 11 nacionalnih paviljonov v središču mesta in 17 razstavišč, ker se predstavljajo 
arhitekti ali umetniki v skupinah na zanimivih lokacijah, v palačah ali vrtovih. Na ogled so 
tudi številne vzporedne razstave, kot npr. v Fondazione Prada , Palazzo Ducale, Palazzo 
Grassi… Zvečer zopet povratek z ladjico in nato z avtobusom proti domu.    

Cena: 145 € (+ vstopnica 18,50 €) 
Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestne pristojbine in takse, 
nočitev z zajtrkom v hotelu*** v Mestrah, 4 x prevoz z ladjo v Benetkah, vodenje in 
organizacijo potovanja. Doplačila: vstopnica za Beneški Bienale 18,50 €, 1/1 soba 20 €. 
Rok prijave: 22. oktober, oziroma do zasedbe mest.  
Informacije in prijave: maona@maona.si M a o n a  Piran, Cankarjevo nabr. 7, 6330 Piran 
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