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Jozef Ciller
Neschopnosť skutočného vnútorného
uchopenia samých seba ma prenasleduje
neustále. Určite tu funguje strata kontinuity
so svetom za hranicami a potlačenie aspektov
dizajnu za socializmu. Verím, že nové možnosti
dizajnu – domáceho i zahraničného – začínajú
túto našu osobnú i rodinnú retardáciu
prekonávať.
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Martin Zaiček
Liečebný dom Machnáč a kúpalisko Zelená žaba
sú vrcholnými predstaviteľmi architektúry prvej
Československej republiky. Toto dedičstvo je
však dnes v stave, ktorý ich hodnoty navždy
vymazáva z hmotných dejín. Projekt Opustená
(re)kreácia tieto hodnoty odkrýva a sprostredkúva
miestnej verejnosti, ako nevyhnutný predpoklad
ich možnej záchrany.
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Katarína Andrášiová
Foto: Ján M. Bahna

Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl
pracovali v dlhoročnom tvorivom partnerstve
vychádzajúcom z ich výnimočného osobného
i pracovného priateľstva a porozumenia.
Spájal ich humanistický postoj k svetu, tvorivé
uplatnenie tradície funkcionalizmu i spoločné
umelecké cítenie.
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Prelínanie tradície terroiru a moderných technológií
V rámci piateho ročníka prehliadky Superbum, na ktorej sa oceňuje
corporate design vinárstiev a etikety vína, udelila porota Cenu Spolku
architektov Slovenska za architektúru firme SANVIN. Svoje nové sídlo si
táto ambiciózna vinárska firma vybudovala v dedinke Okoč na Žitnom
ostrove. Jeho veľkorysá moderná architektúra sa otvára do širokej krajiny
a vlastných viníc. Zrelý architektonický koncept pochádza od rakúskych
architektov Zepter. V prednej časti komplexu dominujú presklené
a hliníkové plochy. Výrobná časť je zabalená do rustikálnych drevených
fošien. Vyjadruje tak prelínanie moderných technológií s tradíciou
terroiru, charakteristické pre súčasnú architektúru vinárstiev.
J . M . B a h na
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SPRÁVY
Z BELEHRADU
Konferencia o architektúre Balkánu
a Stretnutie II. regiónu UIA v Belehrade

8
oximoron

8

Martin Šichman
a Boris Meluš
Pasívny drevoslamený dom
na severnom svahu
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toito architekti
V roku 2010 založili Ivan Príkopský,
Tomáš Szőke a Katarína Beladičová
spoločný ateliér toito architekti.
V súčasnosti pracujú hlavne na malých
mierkach, ktoré im umožňujú osobný
kontakt s klientmi. Vďaka intenzívnej
spolupráci s klientmi vytvárajú nápadité
riešenia, ktoré reflektujú potreby a túžby
budúcich užívateľov.
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Rea Dilhoffová
Poznávací zájazd bol pre študentov
architektúry jedinečnou príležitosťou
vzhliadnuť na vlastné oči stavby, ktoré
mnohé poznali z prednášok. Päť dní na
začiatku októbra minulého roka zaplnil
bohatý program, ktorý zahŕňal cestu po
celkovo piatich európskych krajinách.
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Združenie architektov Srbska pozvalo predstaviteľov UIA
(Medzinárodná únia architektov) do Belehradu na dve
významné podujatia v dňoch 25. a 26.4.2013 – odbornú
konferenciu o architektúre Balkánu a Stretnutie členov
Rady a prezidentov členských sekcií II. regiónu UIA.
Konferencia o architektúre Balkánu, s tematickým
zameraním „Architecture Relevance“ (Zodpovedajúca
architektúra) sa konala v rámci podujatí medzinárodného
týždňa architektúry (Belgrade Internatinal Architecture
Week). Prednášatelia vo Filmovom divadle Kultúrneho
centra Belehrad nám poskytli prehľad toho najnovšieho
z architektúry krajín Balkánu. Široký záber tém od medzinárodnej súťaže na novú centrálnu mešitu v hlavnom
meste Kosova v Prištine až po štátny koncept systémovej
rehabilitácie pôvodnej blokovej zástavby v historickom
centre Sofie nám umožnil doplniť si mozaiku nášho
obrazu o balkánskej architektúre. Konferencii predsedal
Igor Marić, prezident Združenia architektov Srbska
(UAS), odborným garantom konferencie bola Fakulta
architektúry Univerzity v Belehrade. Konferenciu moderoval profesor fakulty Ivan Kucina. Oboznámili sme sa
aj s postavením architektov v ich krajinách, s iniciatívou
srbských architektov, ktorí podali do srbského parlamentu návrh na založenie Srbskej komory architektov alebo
s deklaráciou tureckých architektov vo veci nového
zákona o ochrane kultúrnych pamiatok (žiadajú v nej
rozšírenie právomocí pri rozhodovaní o miere zásahov
do stavebnej substancie kultúrnych pamiatok). Dozvedeli
sme sa o vytvárajúcej sa architektonickej sieti a vedomostnej banke ôsmich balkánskych krajín Balkan
Architecture Network, ktorá vzniká na virtuálnej
aj reálnej platforme. Hosťami konferencie boli Albert
Dubler, prezident UIA, Selma Harrington, prezidentka
ACE (Architektonická rada Európy) a Deniz Incedayi,
viceprezidentka II. regiónu UIA.
Na druhý deň sa konalo stretnutie členov Rady
a prezidentov členských sekcií II. regiónu UIA v Hoteli
Metropol Palace aj za účasti šesťčlennej delegácie
Kórejského inštitútu architektúry (KIA) zo Soulu pod
vedením Han Yung-Keun, predsedu medzinárodných
vzťahov. Prítomných privítal hlavný architekt Belehradu
Dejan Vasović a Igor Marić, prezident Združenia architektov Srbska (UAS). Okrem úvodných vystúpení už
uvedených čelných osobností UIA a ACE svoju organizačnú prácu v rámci UIA na medzinárodnom poli prezentovali aj prítomní členovia rady II. regiónu – Jerzy
Grochulski, László Földes, Antonis Pelekanos a Andrey
Kaftanov. O nových výzvach doby pre architektonickú
profesiu v oblasti programu „Bývanie pre každého“,
ekológie, šetrenia prírodnými zdrojmi a energiami
ako aj možnosťami spolupráce v týchto oblastiach
vo svojom dramatickom príhovore načrtol Antonio
Riverso, prezident I. regiónu UIA.
V rámci zasadnutia prezidentov členských sekcií
II. regiónu UIA som vystúpil v mene Spoloku architektov Slovenska s prejavom, z ktorého vyberám niekoľko
viet: „Chcem vyjadriť spoločne s mojimi kolegami
zo Spolku architektov Slovenska našu snahu prispieť
do série budúcich aktivít UIA spoločne s ďalšími mimovládnymi organizáciami jednotlivých krajín, zacielenými
na zvyšovanie vplyvu našej profesie na formovanie povedomia spoločnosti o význame príbehu architektúry

Predsednícky stôl – zľava: Deniz Incedayi, Antonio Riverso, Albert Dubler, Michel Barmaki, Selma Harrington

v procese spoluvytvárania nášho spoločného životného
prostredia... Mojim presvedčením je, že k tomuto cieľu
vedie iba cesta neustáleho zvyšovania uznania našej
profesie, našich znalostí, kompetencií a každodennej
práce. Ako tento cieľ dosiahnuť? V tejto oblasti je samozrejme veľa možností. Vyberám teraz iba jednu z nich –
predpokladám, že workshopy zacielené na pretváranie
verejných priestorov miest v novom poňatí ich sociálnej
dimenzie a prezentácia ich výsledkov organizovaním
verejných diskusií je jednou z tých najlepších metód.
Mladí architekti na Slovensku sa zúčastnili
v posledných rokoch niekoľkých takýchto podujatí
organizovaných Spolkom architektov Slovenska a ďalšími mimovládnymi organizáciami a podporovaných
miestnymi samosprávami. Tieto tvorivé aktivity mladých
architektov pod vedením uznávaných starších profesionálov, napríklad v našom hlavnom meste Bratislave,
vo východnej metropole Košiciach, v severných regionálnych centrách v Ružomberku a Žiline a južnom meste
Komárno, sa stretli so záujmom zo strany laickej verejnosti, miestnych komunálnych politikov, ako aj miestnych a celoštátnych médií. Sú to napríklad séria aktivít
Mestské intervencie (Vallo, Sadovský a ďalší), študentmi architektúry iniciované projekty urbanE.T., urbanEDU
a urbanART, projekty mladých architektov FÉF-FMA
(K. Szabó a kol.), večerné hovory o architektúre
a prezentácie rese talk, akcie medzinárodnej siete
Architecture for Humanity a ďalšie.
Téma verejných priestorov miest a obcí prirodzene
vzbudzuje pozornosť verejnosti, vzbudzuje ľudí k novým
úvahám. Pre kultivovanie našich verejných priestorov
sú k dispozícii tiež štrukturálne fondy Európskej únie,
ale efektívnosť ich využitia závisí od životaschopnosti
našich konceptov...
V súlade s metodickým usmernením Komisie pre
súťaže UIA sa v súčasnosti pripravuje medzinárodný
workshop mladých architektov a študentov architektúry
v Košiciach, tohtoročnom európskom hlavnom meste
kultúry. Na príprave podujatia participuje pracovná skupina Spolku architektov Slovenska pod vedením kolegu
Štefana Mitra, spolu s Technickou univerzitou Košice
– Fakultou umení, s Magistrátom mesta Košice, s UIA,

Nad modelom Kongresového centra „Sáva“ postavenom v rokoch
1977 – 78, zľava: Deniz Incedayi, Selma Harrington, Igor Marić,
Serban Tiganas

CIAF (Medzinárodná rada francúzskych architektov)
a FMJA (Svetová federácia mladých architektov).
Workshop má názov „Vráťme rieku mestu“ a bude hlavnou súčasťou Svetového fóra mladých architektov Košice
2013. Zúčastní sa na ňom šesť päťčlenných skupín,
každá pod vedením skúseného architekta profesionála,
ktoré budú riešiť rehabilitáciu nábrežia rieky Hornád
v Košiciach. Workshop otvorí prezident UIA Albert
Dubler 15.7.2013. Po jedenástich dňoch intenzívnej
práce bude výsledky práce tímov prezentovať verejnosti
Michel Barmaki, generálny sekretár UIA. Dúfame, že
týmto aktom sa začne široká diskusia k téme za účasti
predstaviteľov samosprávy mesta a záujemcov z radov
jeho obyvateľov, a naštartuje sa séria podujatí na popularizáciu myšlienok z výstupov workshopu, ktoré budú,
dúfame, použiteľné aj pre ďalšie stredoeurópske mestá.“
Vladimír Gusakov, prezident Národného zväzu
architektov Ukrajiny pozval všetkých účastníkov
na ďalšie zasadnutie Rady a prezidentov členských
sekcií II. regiónu UIA do Kyjeva na jeseň 2013.
Predstavenie regionálnych združení architektov
v rámci II. regiónu UIA uviedla Istelianna Atanassova
z Medzinárodnej akadémie architektúry (International
Academy of Architecture – IAA) zo Sofie. Ako prvá
sa predstavila svojou bohatou činnosťou Medzinárodná
asociácia architektonických zväzov Euroázie (International Association of Eurasian Unions of Architects),
v zastúpení jej prezidenta Razmika Minasyana
z Jerevanu, predsedu Zväzu architektov Arménska.
Hovoril o XXI. ročníku súťaže najlepších diplomových
prác z viac ako šesťdesiatich architektonických škôl,
ktorej finále za účasti vyše 600 diplomantov usporiadali
v Krasnojarsku.
V apríli 2012 bola vyhodnotená medzinárodná súťaž
architektonických diel realizovaných v Eurázii Grand
Prix „MASA Golden Medal“. Ocenenie získalo
Oceanarium v Batumi od Henning Larsen Architects.
V decembri 2012 úspešne prebehol známy medzinárodný festival architektúry „Zodčestvo 2012“ v Moskve.
A ako vyvrcholenie: účasť na MosBuild 2013, medzinárodná súťaž architektonických diel „ArchCeramica“
a prezenzácia architektúry II. regiónu UIA. Prezident
MASA so sídlom v Moskve navrhol vytvorenie a podpísanie štvorstrannej dohody medzi MASA, UIA, FABSR
a Visegrad Four o vzájomnej spolupráci.
V mene krajín Vyšehradskej štvorky kalendár podujatí architektonických združení, konferencií a výstav
prezentoval Ernő Kálmán z Budpešti. Ďalej sa predstavili
zástupcovia združení FABSR – Fórum architektov regiónu Čierneho mora (Forum of Architects of the Black Sea
Region) a UMAR – Zväzu architektov Stredozemia
(Union of Mediterranean Architects).
Na záver zasadania nás hlavný architekt Belehradu
Dejan Vasović pozval a sprevádzal prehliadkou budovy
bývalého kráľovského paláca dynastie Karadjordjevićovcov.
JOZEF ISTENES
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pohľad

Napadlo mi, že sa vyjadrím teóriou štyroch vlnových nárazov. Každý, kto prečítal par verneoviek, alebo videl niekoľko
dobrodružných filmov, môže tušiť, o čo pôjde.
Prvá vlna: Nie len, ale aj z časových dôvodov píšem
tento vstup „a la prima“. Druhý raz ho budem po sebe čítať,
až vyjde v časopise. Vyhnem sa zbytočným prepisovačkám
a dileme, či to vôbec má zmysel uverejniť.
Druhá vlna sa volá nedôvera, či to, čo napíšem, uverejníte bez cenzúry... Zatiaľ ste v tejto rubrike vždy všetko uverejnili. Sľúbil som, že budem veriť.
Tretia vlna: V rubrike Pohľad uverejňujete príspevky
nearchitektov. Mám niekoľko semestrov štúdia na Stavebnej
fakulte STU v Bratislave, dokonca sa hrdím, že po prechode
na katedru architektúry som so svojimi spolubývajúcimi
z vyšších ročníkov navštevoval nezabudnuteľné prednášky
profesora Karfíka. Mám to šťastie, že sa dostávam aj k architektúre, ktorá je dotovaná a dáva šancu slobodných rozhodnutí. V minulom roku to bolo dokončenie veľkolepej rekonštrukcie zámku Horalec na česko-moravskom pomedzí na
5-hviezdičkový hotel. Mal som radostné poslanie navrhnúť
a dozorovať výstavu Slovenské historické oltáre v Grand
Palais v Paríži, alebo výstavu slovenského umenia na Expo
Sevilla.
Scénografiu môžeme definovať napríklad ako architektúru dočasnú, alebo pohybovú, kooperujúcu, imaginatívnu...
Najradšej používam formuláciu „intelektuálny desaťboj“ –
ale to som písal už v iných materiáloch...
Na štvrtej vlne sa dá odplaviť z pustého ostrova na
slobodný oceán s nádejou lepších vyhliadok. Asi najlepšie
sú direktné reflexie bez obrusujúcich tolerancií, respektíve
neúprosná štatistika. V roku 1990 ma zavolali študenti scénografie, aby som prišiel na katedru. Nikdy predtým som
neuvažoval o pedagogickom pôsobení v dlhodobých súvislostiach. Bola doba plná entuziastických ilúzií, že svet sa
priamočiaro láme k akémusi nedefinovateľnému „lepšiemu“
svetu, preto sa poslania neodmietali. Devätnásť rokov som
viedol katedru scénografie a ešte teraz vediem magisterské
štúdium.
Dvadsaťtri rokov cestujem každý týždeň do Bratislavy.
Ako inak – vlakom. Autom by som nemal kde zaparkovať,
neprišiel by som načas; úsek Žilina – Martin je westernové
nebezpečenstvo; cestovné dedinskému učiteľovi nik nezaplatí... Apropo cesty. Tunely, viadukty, úžas architektúry –
mosty. Samozrejme, poteší lietajúca diaľnica nad Považskou
Bystricou (konečne, veď to bolo nekonečné!), ak nepôjdete
hlbšie k funkčným problémom života veľkej skupiny ľudí
v meste. Dá sa však ospravedlniť pred svetom, ale hlavne
pred našimi vnukmi, že nedokážeme postaviť pár sto kilometrov diaľničných spojov, aby bolo menej mŕtvych a silné
autá mohli rýchlejšie predbiehať?
Vrátim sa k svojmu obľúbenému vlaku: štartujem na
najškaredšej stanici v Európe, v „Turčianskom Svätom Martine“, a vystupujem na najškaredšej stanici zo všetkých
európskych hlavných miest – v Bratislave. Neodbytne sa
mi s touto skutočnosťou viaže nedávna informácia, že vláda
investuje veľké sumy do rekonštrukcie lokálnych futbalových
štadiónov... A ešte jedna neodbytná skutočnosť mi „zužuje
panenky“: kandidatúra na olympiádu. Otočím na moment
azimut a spomeniem si na cestu vlakom do Košíc. To je
katastrofálny vizuál neporiadku, škaredosti a bezradnosti...
Vráťme sa späť. Spomínam na cestu s manželkou
do Bratislavy. Pekné čisté klimatizované kupé 2. triedy –
na jednotku. Pozorujem okolie. Možno menej, no i tak veľa
pohľadov pripomína vizuál cesty do Košíc. Pokúšam sa
o dialóg: „Pozri, Mery, koľko nových funkčných nástupíšť sa
za krátky čas urobilo, cestovanie už nie je dobývanie výšok
schodov vagóna.“ Stručná odpoveď: „Vo Švédsku sú na
nástupištiach presne vykalibrované značky určujúce začiatok, koniec a číslo vagóna.“ A je to! K dobrému nesmie prísť
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lepšie, k funkčnému funkčnejšie... Tak sa úžasný zážitok
listovaním stovky kníh a časopisov o architektúre mení na
otázniky: ako to tí Švédi, Fíni, Francúzi, Angličania... vedia
vymyslieť a zrealizovať?
„Pozri sa, Mery. Vidíš KIU, Peugeot, Volkswagen –
jednoduché funkčné čisté objekty, priestranné parkoviská...
Poznám aj vnútro, prekvapilo ma, ako málo ľudí stačí obsluhovať linky...“ Odpoveď: „Architektonické konzervy, ktoré sa
po pár rokoch už ani neoplatí demontovať, stojace na najlepšej poľnohospodárskej pôde, s finančnými bonusmi, aké
žiadna slovenská firma nedostane, a celý zisk ide za hranice.
A pár stoviek Slovákov, ktorí sa usmievajú, keď tam dostanú
prácu, a mračia sa, keď idú po prvej odpracovanej zmene
domov...“ A som doma.
Teším sa pohľadom na domce na svahoch, kde cítiť
dotyk prírody. Pripomína mi to staré slovenské dediny, kde
exteriér, interiér, odev a drevená lyžka vytvorili štýlovú dokonalosť. Okamžite ma to v štafete úvah pokopne ďalej: slovenské hostince, jedálne a krčmy. Údes nepatričnosti predmetov
našich predkov, doplnený tekvicami, bábikami a valaškami.
Bratislava má šťastie, že zrekonštruované Staré mesto má
ospalú krásu doby dávnejšej a reštaurácie sú v rukách
cudzincov.
Vraciam sa späť z reštauračného vozňa s kávou. Vidím
skupiny nových víl, kde sem-tam investície, rozum a dobrá
informovanosť vytvorili akceptovateľné bývanie. Dokonca pri
poslednej ceste juhom Slovenska som zaregistroval pokus
o novú urbanistickú mapu a la renesancia. Čo však zničí i tie
dobré pohľadné malé architektúry, sú ploty, ohrady, múriská.
Opäť veľká téma života i smrti, človeka a architektúry...
Myšlienky mi znova zablúdili k interiéru. Domov je vážna výzva pre cestu životom. Spanie, hygiena, relax, kuchyňa,
čoraz častejšie aj internetová domáca práca. Koľko bytov má
šatníky, pracovné miestnosti...? Koľko mladých rodín bojuje
o vôbec nejaký byt? Spomínam si na začiatok 90. rokov, keď
jednou z otázok nových začiatkov bolo, ako nájsť rýchlu
technológiu na zbúranie panelákov.

Vagón mi vnukol ďalšiu otázku. Vďaka zahraničným pracovným cestám som mal šťastie nazrieť do domov a bytov
ľudí s rôznym vzdelaním, spoločenským postavením, profesiami. Tie interiéry mali životopisný a profesijný scenár, mali
dušu. Mal som dojem, že som v bytoch dizajnérov a výtvarníkov. Presadil som sa na chvíľu do domácich súvislostí
a bolo mi smutno. Stála neschopnosť skutočného vnútorného uchopenia samých seba ma prenasleduje neustále – určite tu funguje strata kontinuity so svetom za hranicami a potlačenie aspektov dizajnu za socializmu. Je to stála téma.
Verím, že nové možnosti dizajnu – domáceho i zahraničného
– začínajú túto našu osobnú i rodinnú retardáciu prekonávať.
Keď prídu zahraniční hostia, stojím vždy pred teoretickou otázkou, ktorú treba prakticky riešiť: Kam ich vziať a čo
im ukázať? Našťastie, máme Staré Mesto v Bratislave, Danubianu pri stále nedocenenom projekte v Čunove, Bardejovské námestie i fascinujúcu zbierku ikon v mestskej galérii,
silou historickej vôle ešte stále stojacu Banskú Štiavnicu,
kde v lete príchodom mladých muzikantov, výtvarníkov,
literátov možno vzniká podhubie novej slovenskej kultúry...
Pred očami mi prebehne album našich katedrál – Košice, Levoča, Bratislava, Spiš... – a pátram, čo je katedrála
našej architektonickej súčasnosti? Eurovea?
Lákal som manželku na jej návštevu. Riešenie na úrovni
doby, dokonalé spojenie kovu a skla, dobrá dispozícia, klimatizácia, kompaktné interiéry, nákupná všehochuť, dobrá
káva na upravenom a čistom nábreží. Nepochodil som –
odmietla. Považuje celý projekt za megalomanský, ohlupujúci, neslovenský. Za kasu na zbierku peňazí pre zahraničné
firmy. Úprimne: neviem, koľko slovenských architektov,
stavebných firiem a dodávateľov sa na celej realizácii podieľalo. Ambivalencia, dilema, filozofia života vo veľkom meste
a vôbec. Každopádne, ja, ako človek občas kozmopolitne
napadnutý prácou vo veľkých mestách, sa na zoznamovaciu
kávu teším.
Vlak opúšťa Trnavu a ja listujem v pamäti, čo ešte doplniť. Prehnalo sa mi hlavou niekoľko negatív, ale to nie sú
dobré úvahy na záver. Napadá mi bradaté, no okrídlené
motto: architektúra – svedectvo doby. Niet lepšieho lakmusového indikátora myslenia, videnia, politiky, ekonómie,
novej estetiky, starých tradícií...
Držím palce slovenským architektom, aby s dobou
kompromisne-nekompromisne bojovali, aby všetko, čoho
sa dotýkame očami, dávalo životu zmysel.
JOZEF CILLER
Jozef Ciller (1942) študoval umelecké sklo, architektúru a scénografiu. Vytvoril viac než 500 scénografií pre divadlo, film, televíziu,
laternu magiku. Pracuje pre národné divadlá v Bratislave, Brne,
Prahe, Ostrave a ďalšie. Mal mnoho samostatných výstav – napríklad v Sao Paule, vo Viedni, Regensburgu, Moskve, Zlíne, Paríži,
Novom Sade, Bratislave. Je výtvarníkom Slovenského komorného
divadla v Martine a profesorom VŠMU v Bratislave.

ŠPANIELSKA ARCHITEKTÚRA
pociťuje krízu

Z o sv e t a

Podarí sa nám zachytiť
štvrtú vlnu?

Galícia, tak ako celé Španielsko, čelí kríze. Parlament Galície nedávno zastavil výstavbu megaprojektu „mesta kultúry“ v Santiagu de Compostela. Na kopci na okraji pútnického mesta mala
vzniknúť kultúrna metropola podľa projektu Petra Eisenmana, vynikajúci príklad krajinárskej
koncepcie architektúry, ktorá „vyrastá“ zo zeme. Štyri objekty komplexu už stoja, ale dva zostávajúce už asi nepostavia. Výstavba mala pôvodne trvať tri roky, ale natiahla sa na viac ako desať
rokov. Rozpočet je už teraz trojnásobne prekročený.
V posledných dvoch desaťročiach sa v Španielsku do kultúrnej architektúry investovali miliardy. Začalo to Guggenheimom v Bilbau a pokračovalo vo Valencii projektami Santiaga
Calatravu. V Ávilés vzniklo Centrum Oscara Niemeyera, v Madride letisko Barajas od Calatravu.
Sú to všetko mimoriadne architektonické diela. Španielsko dokázalo využiť európske fondy pre
pozdvihnutie svojej architektúry. Aj tento rok bol vo finále na Cenu Miesa van der Rohe projekt
námestia Encarnation – „parazóly“ nad Sevillou od nemeckého architekta Jürgena Meyera.
J. M. BAHNA

J. Mayer H. – Metropol Parasol, Sevilla

Eisenman Architects – Mesto kultúry, Santiago de Compostela

Santiago Calatrava – letisko Barajas, Madrid

Islandská HARPA získala
Cenu Miesa van der Rohe,
objavom roka sú
LANGARITA a NAVARRO
Najprestížnejšie ocenenie v európskej architektúre – Mies van der Rohe Award – získala
v tomto roku Harpa – Islandská národná koncertná sieň a konferenčné centrum v Reykja
víku od Batteríid Architects, Henning Larsen Architects a Studio Olafur Eliasson. Harpa
pomáha oživiť reykjavický prístav a intenzívne ho prepája s mestom. Jedinečná fasáda
vytvára nekonečne premenlivú hru svetla a sprostredkúva dialóg medzi mestom a životom
vnútri budovy.
Víťaza vybrala porota z 335 nominovaných súťažných projektov z 37 európskych krajín.
Spomedzi nich vybrala porota v zložení Wien Arets (IIT Chicago), Pedro Gadanho (MoMA),
Antón García-Abril (Ensamble Studio), Luisa Hutton (Sauerbruch Hutton Architects), Kent
Matinussen (DAC), Fréderic Migayrou (Centre Pompidou), Ewa Porebska (Architektura-murator) a Giovanna Carnevali (Fundació Mies van der Rohe) 5 finalistov: Tržnica,
Ghent (BG) – Robbrecht en Daem architecten, Marie-José Van Hee architecten; verejný
priestor Superkilen, Kodaň (DK) – BIG Bjarke Ingels Group, Topotek1 a Superflex; Domov
dôchodcov, Alcácer do Sal (PT) – Aires Mateus Arquitectos a Metropol Parasol, Sevilla
(ES) – J. Mayer H.

Harpa – Islandská národná koncertná sieň a konferenčné centrum, Reykjavík – Batteríid
Architects, Henning Larsen Architects a Studio Olafur Eliasson

Špeciálne uznanie Emerging Architect (Objav roku) získali María Langarita a Victor Navarro
za Nave de Música Matadero (Red Bull Music Academy), platformu pre nomádsky hudob
ný festival, dôvtipne vstavanú do bývalej industriálnej budovy v Madride. Zodpovedá
náročným akustickým požiadavkam podujatia a zároveň svojím usporiadaním a mierkou
podporuje tvorivé stretnutia umelcov v neformálnej atmosfére.
Jozef Ciller: Macbeth, scénografia

www.miesarch.com

Nave de Música Matadero (Red Bull Music Academy), Madrid – María Langarita a Victor Navarro
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ČILE
najeurópskejšia krajina
Latinskej Ameriky
Jedna z možností, ako sa vymaniť z vplyvu európskej
civilizácie a hľadať nové impulzy do života i architektúry, je zaletieť na druhý koniec sveta za Andy do Čile.
Túto únikovú cestu používali už rôzni delikventi, vojnoví
zločinci, ale aj ľudia hľadajúci nový svet a nové možnosti
práce, túžiaci po dobrodružstve a objavovaní nových
civilizácií. Južná Amerika je svetadiel budúcnosti a Čile
túto predpoveď potvrdzuje.

Santiago de Chile – sedemmiliónová metropola so všetkými kladmi i zápormi veľkomesta.

Pre obytné výškové domy sú charakteristické priebežné terasy plné
zelene, na ktorých je možné žiť po celý rok.

Súčasná čílska architektúra – kultivovaná a na úrovni.

Ulice nového centra sú lemované v parteri obchodmi
i reštauráciami. Atmosféru verejných priestorov dotvárajú plastiky.

V Čile nájdeme aj čistú funkcionalistickú architektúru.

Zachované fragmenty pôvodnej štruktúry koloniálnej architektúry.

Plaza de Armas. Hlavné mesto má okolo 7 miliónov
obyvateľov a celá krajina do 17 miliónov. Výnimočná
dĺžka pobrežného pásu (okolo 4300 km) pretína viaceré
podnebné pásma a ponúka nádherné scenérie s pestrou
vegetáciou.
V Čile môžete zažiť najsuchšiu púšť Atacama, surfovať vo vlnách Pacifiku, poznávať záhadné predkolumbovské kresby a kultúru, užívať si prímorské kúpele,
zelené fjordy, Patagóniu, Ohnivú zem, aktívne sopky
i prvotriedne lyžovanie v období nášho leta. Čile patrí
Ostrov Robinsona Crusoa a Veľkonočný ostrov – Rapa
nui. Krajinu obývajú Chilenos, hrdí obyvatelia tejto zeme. Osemdesiat percent z nich tvoria mestici – miešanci
pôvodných indiánov Mapuchov a Španielov. Väčšinou
nám výškou siahajú asi po plecia.
V Čile nájdete bohatú kultúru s výrazným európskym
vplyvom. Majú reprezentatívne galérie a divadlá. Nové
multifunkčné Centro Gabriela Mistral GAM by mohlo
byť inšpiráciou pre našu nefungujúcu Národnú galériu
nielen architektúrou, ale aj dramaturgickou koncepciou.
Majú dvoch nostieľov Nobelových cien za literatúru,
Gabrielu Mistralovú a Pabla Nerudu. Ich mestá boli
založené kolonizátormi na pravouhlých rastroch. Popri
barokových pamiatkach sú významné tiež pamiatky
z obdobia kolonizácie a v štýle art deco. Rekonštruujú sa
niektoré štvrte z tohto obdobia, tie, ktoré neprevalcovali
developerské zámery. V exkluzívnej štvrti Golf v Santiagu
nájdeme kus severoamerickej kultúry z USA – sklené
mrakodrapy sa prelínajú s tehlovými obytnými výškovkami v sugestívnych kompozíciách a s najvyššou budovou Latinskej Ameriky. Čílske sídla sú však pretkané

subtropickou vegetáciou a platanovými alejami. Nájdete
tu aj medzivojnovú funkcionalistickú architektúru, ktorú
priniesli židovskí a ďaľší emigranti, ktorí utiekli z Európy
pred fašizmom. Na Plaza Sotomayor vo Valparaise stojí
taký čisto funkcionalistický dom, že by jeho autorom
mohol byť Bohuslav Fuchs či iný brnenský medzivojno-

vý architekt. Súčasné čílske rodinné domy v skalnatej
krajine sú predmetom záujmu svetových architektonických magazínov. Pôsobí tu veľa španielskych i nemeckých architektov.
Ďalším fenoménom sú čílske vinohradnícke údolia
a vína. Výnimočná klíma s veľkými rozdielmi nočných
a denných teplôt v kombinácii s originálnym terroirom
obdarúvajú čílske vína výnimočnými ovocnými buketmi.
Ich storočné vinárstva stoja v nádherných parkoch, ktoré
založili španielske a baskické rodiny. Teraz sú ich spolumajiteľmi významní svetoví vinári ako Rotschildovci,
Mondavi, Tores, Antinori… Čílske víno sa poučilo Kaliforniou a dobieha európsku špičku. Vinárska turistika
je naplno rozbehnutá. Stále sa objavujú nové údolia, ako
Valle Curico, Leyda, Rapel, St Antonio, Limari, kde sa
rodí výnimočné hrozno. Súčasne sa budujú aj moderné
vinárstva, napríklad El Mundo Dei Vini, supermoderná
vinotéka v centre Santiaga. Tak ako meď, liadok, lamy či
drevo je aj víno čílskym národným symbolom. Ich exkluzívnymi sortami je červené carmenere a biely sauvignon
blanc s výraznými egrešovo-grapefruitovými ovocnými
buketmi. Čile exportuje osemdesiat percent svojho vína.
K nám sa, žiaľ, dostáva väčšinou to lacnejšie.
Čile je krajina veľkých kontrastov a plná zážitkov.
Každý návštevník si nájde niečo pre seba. Či sú to nádherné hory, živé mestá, nekonečné more, dažďové pralesy, prehistorická kultúra, koloniálna i moderná architektúra, exkluzívne ovocie alebo mimoriadne víno.

Las Condes – Golf je štvrť, kde by chceli bývať všetci Chilanos,
kus amerického sna vybudovaný za Pinochetta. Čílsky Manhattan.

Z Viedne trvá let do Čile cez Madrid 18 hodín a cez
Atlantu 24 hodín. Preletíte Atlantik ponad Kanárske
ostrovy, rovník pretnete pri brazílskom pobreží, ponad
Matto Groso a hlavné mesto Brazíliu križujete Paraguaj
a argentínsku Mendozu a ste nad Andami. Šesťtisícovky dostali práve prvý cukrový prášok. Pomaly plachtíte
a klesáte do kotliny Valle Central pokrytej ranným smogom nad Santiagom. Skoro sedemtisícové Andy tvoria
skutočnú hradbu, klimatickú i spoločenskú, z ktorej sa
neskôr stala aj politická. Pristanete vyše trinásť tisíc
kilometrov od Bratislavy za monumentálnymi horami
a predsa v najeurópskejšej krajine Latinskej Ameriky.
Práve tam končí koncom apríla príjemná, zlatá jeseň
a chystajú sa na zimné obdobie dažďov.
Čile dobyl a mesto Santiago založil v roku 1541
Pizzarov generál Pedro de Valdivia. Jeho monumentálna jazdecká socha dominuje ústrednému námestiu

Vinárstvo má v Čile dlhú tradíciu. V posledných rokoch sa
významne inovuje. Hovorí sa, že za desať rokov dobehnú absolutnú
svetovú vinársku špičku.
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Čile patrilo Španielom a vyvíjalo sa v kontexte španielskej kultúry. Dodnes je so Španielmi spojené rečou a tradičnými vzťahmi.

Santiago je vzdialené 100 km od Pacifiku. Jeho prístavom je Valparaiso, zapísané na zozname dedičstva UNESCO.

Výborné klimatické podmienky umožňujú rozvoj „zelenej“
architektúry.

J. M. BAHNA
Foto: autor
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PASÍVNY DREVOSLAMENY DOM
NA SEVERNOM SVAHU
oximoron – Martin Šichman, Boris Meluš
Statika a stavebá časť: Kontrakting Krov Hrou, s.r.o.
Projekt: 2010 – 2011
Realizácia: 2011 – 2013
Podlažná plocha: 180 m2
Náklady: hrubá stavba 900 eur/m2
Lokalita: Melčice (Trenčiansky kraj)
Výnimočný dom, situovaný na okraji lesa, dokáže napriek nepriaznivej orientácii pozemku
poskytnúť pasívny energetický štandard. Jeho zaujímavý tvar vychádza z potreby skĺbiť
všetky funkčné a technologické parametre a zároveň prináša svojskú estetiku. Drevoslamený dom – súčasný, atraktívny a zároveň ekologický.
„Prišiel za nami klient, ktorý chcel postaviť pasívny dom z prírodných materiálov, ideálne
aj úplne nezávislý od všetkých sietí. Už mal kúpený pozemok, vynikajúci z hľadiska výhľadov
a okolitej prírodnej scenérie. Ale keď sme si vlastnosti lokality preverili na základe slnečných
diagramov, zistli sme, že dosiahnuť efektívne preslnenie a požadované tepelnotechnické parametre bude zložité. Pozemok je totiž na kraji lesa, na úpätí severného svahu. Je problematický
z hľadiska optimálneho preslnenia, v zime je už od obeda kompletne zatienený stromami,“
hovoria o začiatočnej dileme autori, Martin Šichman a Boris Meluš z ateliéru oximoron.
„Rozhodli sme sa dom umiestniť čo najďalej od lesa a zároveň ‚prekuknúť’ ponad stromy.“
Z toho sa vyvinul základný koncept domu, v ktorom obslužné priestory generujúce
zbytkové teplo ako kuchyňa a kúpeľňa umiestnili na zatienenú južnú fasádu a obytné
priestory, ktoré sa väčšinou umiestňujú pri južnej fasáde, naskladali na seba a situovali
k severnej fasáde. „Preslňujeme ich cez transparentné priečky naprieč domom cez atypický
multifunkčný medzipriestor, ktorý môže slúžiť ako herňa pre deti alebo čitáreň. Je v ňom
plánovaná aj zimná a bylinková záhrada, ktorú si žiadali klienti, aby mohli byť čo najviac
sebestační po celý rok. Medzipriestor zároveň funguje ako kontrolovateľná ‚nárazníková‘
zóna, ktorú vieme cloniť a vetrať podľa potreby ročného obdobia. Ráta sa v ňom s teplotou
odlišnou od obytných miestností, a kedže siaha cez dve a pol podlažia, aj s komínovým
efektom pre účinnejšie vetranie.“
Nekonvenčné tvary, zošikmenia a osadenie objektu na stĺpiky nie sú len estetickou
hrou architektonických foriem. Vyplývajú zo snahy zosúladiť funkčné a technologické
požiadavky a zachovať bezprostredný kontakt s atmosférou prírodného prostredia, ktorá
ho obklopuje. „V pôdoryse sme si tiež pomohli slnečnými diagramami. Snažili sme sa
pracovať hospodárne so solárnymi ziskami a pritom zachovať zaujímavé priehľady na
západ slnka a na horský masív na východe. To nám umožnil šesťuholníkový tvar pôdorysu,
ktorý sa zopakoval aj v reze. Lomeným tvarovaním sme získali energeticky priaznivejší
pomer plochy obálky domu a obostavaného priestoru, než pri pravouhlom riešení. Celý
objem domu je zdvihnutý na pilótach. Dôvody pre toto rozhodnutie boli tri: potreba získať
viac svetla, ochrana pred prípadným rozvodnením blízkeho potoka a prevencia vlhnutia
slamenej a celulózovej izolácie od zeme.“
Slama, ktorá slúži ako izolácia obvodových stien, pochádza z lokálneho zdroja –
zo žatvy na poliach, ktoré susedia so stavebným pozemkom. Zvolená technológia
obaľovania konštrukcie balmi slamy teda bola nanajvýš ekologická, ale, ako priznávajú autori, aj veľmi pracná: „So slamou sa dá robiť aj tradičným spôsobom, kedy
sa balíky slamy naukladajú a následne sa obalia hlinou. My sme však postupovali
komplikovanejšie, kedže sme navrhli drevoslamený sendvič. Zloženie obvodovej
steny tvorí nosná drevená stĺpiková konštrukcia, zavetrená zvonku OSB doskami

(slúžia aj ako parozábrana), slama vložená medzi ľahké nosníky uchytené na OSB
doske, hydrofobizovaná drevovláknitá doska a prevetrávaný drevený obklad.
V interiéri sú priestory medzi stĺpikmi vyplnené nepálenými tehlami s hlinenou
omietkou, ktoré zabezpečujú akumuláciu tepla a vlhkosti.“
Viac ako 90 percent z celkového objemu použitých materiálov pochádza z obnoviteľných zdrojov. Výnimku tvorí napríklad titánzinkové opláštenie strechy a severnej fasády.
„Jeho veľmi dlhá životnosť a odolnosť voči externým vplyvom to ale podľa nás vyvažuje.
Takto máme istotu, že ani o tridsať rokov oplechovanie neprehrdzavie a do častí
konštrukcie citlivých na vlhkosť nebude zatekať.“

Začlenenie potrebného technologického zázemia domu je vyriešené netypicky
v polpodlaží v severnej časti domu, v ktorom je umiestnená aj vačšina hlavných
rozvodov. „Polpodlažie kotolne vytvára v priestore domu raumplan – jednotlivé podlažia
sú vo vertikále rozposúvané. Priestor je členitý, každá izba je iná. Vznikli medzipodesty
a zaujímavé priehľady a prielezy, pohyb v dome je komplexnejší.“
Dom je predpripravený zapojiť sa v budúcnosti na nezávislé zdroje energie, ktoré by
pomohli naplniť pôvodný zámer autonómneho bývania, napríklad na fotovoltaické
a fototermické články, alebo na vlastnú veternú, prípadne vodnú elektráreň.
Nepísanou podmienkou investora bolo, že všetci dodávatelia musia na projekte pracovať

s chuťou. „Je to výborný filter, lebo keď niekto pracuje s chuťou, dosahuje oveľa lepšie výsledky.
Nebolo jednoduché nájsť dodávateľov, ktorý boli ochotní experimentovať, ale podarilo sa.
Aj vďaka tomu sme kvalitne vyriešili množstvo atypických detailov. Prostredie a energetické
požiadavky vyvolali mnoho problémov, ale pokus vyriešiť ich naraz mohol priniesť jedine
zaujímavé riešenie.“
Za rozhovor ďakuje
DOMINIKA BELANSKÁ
Foto: Pavel Meluš

Pôdorys
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toito architekti:
Domy sú o ľuďoch – dotvárať by si ich mali sami
Ing. arch. Ivan Príkopský (1979) vyštudoval architektúru na FA STU v Bratislave (2006).
Po skončení štúdia pracoval v ateliéri gutgut a v architektonickej kancelárii GFI.
Ing. arch. Tomáš Szőke (1981) absolvoval FA STU v Bratislave (2006). V rokoch 2006 – 2010 pracoval
v architektonickej kancelárii GFI.
Ivan Príkopský a Tomáš Szőke spolu s Jánom Perneckým tvorili ateliér askpeprsző (2004 – 2006).
Ing. arch. Katarína Beladičová (1981) absolvovala štúdium na FA STU v roku 2007.
Pracovala v HPA architects a ateliéri gutgut.

toito architekti
Račianska 22/A, Bratislava
toito.architekti@gmail.com
www.toito.eu

V roku 2010 založili Ivan Príkopský, Tomáš Szőke a Katarína Beladičová spoločný ateliér toito architekti.
V súčasnosti pracujú hlavne na malých mierkach, ktoré im umožňujú osobný kontakt a intenzívnu spoluprácu s klientmi.
Vďaka tomu vytvárajú nápadité riešenia, ktoré reflektujú potreby a túžby budúcich užívateľov. O tom, ako ich projekty
vznikajú a ďalej „žijú“, sme sa rozprávali s Tomášom Szőkem a Ivanom Príkopským.

Väčšina vašich projektov sú rodinné domy a rekonštrukcie bytov. Pracujete
v malých mierkach lebo vám to vyhovuje? Alebo „veľké“ projekty momentálne nie sú?
Tomáš: Malá mierka nám vyhovuje. Nie sme viazaní na veľké projekty ani na developerské
zámery. Hýbeme sa v malých mierkach a väčšinou v totálne nízkych rozpočtoch – domy
za stotisíc, byty za pätnásťtisíc a „bačujeme“ s tým, čo je k dispozícii. Zaujímavé je, že keď
pracujeme s nízkym rozpočtom, sú aj klienti viac naklonení experimentovať a vyskúšať
neštandardné postupy a materiály.
Ivan: Objem práce a projektov sa pomaly zväčšuje. Postupne, na základe už hotových
projektov, získavame referencie, čo si veľmi vážime. Chodia za nami rôzni klienti. Nedávno
sme mali prvé sedenie s dvomi novými klientmi. Jeden z nich chce stavať väčší, zaujímavejší a nákladnejší dom, a druhý presný opak – chce od nás menší „pankáčskejší“ dom
za málo peňazí. Tento kontrast sa nám páči. Robíme aj väčšie projekty a súťaže, ale vždy
na nich spolupracujeme s ďalšími ľuďmi alebo ateliérmi, napríklad s Jurom Palovičom,
Marošom Fečíkom (plusminusarchitects) alebo s gutgut.
Tomáš: Počas štyroch rokov po škole sme si veľké projekty odmakali, ale nenapĺňali nás.
Preto sme založili vlastný ateliér a pracujeme s klientmi, ktorí si stavajú vlastné rodinné
domy, rekonštruujú si vlastné byty – tento osobný kontakt nám pri veľkých projektoch
chýbal. Nerobíme nejaké anonymné byty pre tisíc ľudí, ale individuálny projekt pre konkrétneho človeka. Sme a chceme zostať malým, flexibilným ateliérom.
Ako prebieha vaša spolupráca s klientmi?
Tomáš: U nás to nefunguje tak, že príde klient, povie, že chce dom, my mu nakreslíme
dom a povieme – toto je tvoj dom, ja ho takto vidím a cítim, a basta. Naopak, snažíme sa
pre ľudí robiť to, čo sami chcú alebo čo si myslíme, že by ich posunulo ďalej. Skúmame,
čo by chceli v živote dosiahnuť, čo od novej stavby alebo rekonštrukcie očakávajú, čo očakávajú od našej práce... Klienti prichádzajú so svojimi vlastnými predstavami a my sa ich
snažíme zrealizovať. Rozoberáme, či varia, či nevaria, či pozerajú telku, či majú knihy...
Všetky detaily sú pre dobrý návrh dôležité.
Ivan: Stáva sa, že za nami príde klient, ktorý pol roka rieši projekt s architektom, ale stále
niečo nesedí. A zistíme, že má päťtisíc kníh, ale nemá navrhnutú knižnicu. Počas projektu
sa neustále pokúšame prísť na to podstatné pre vzťah klienta a jeho nového priestoru.

Byt pre Mariku a Tomáša – štúdia interiéru bytu, Bratislava, 2012. „Panelový byt bol pre klientov
príliš striktný. Riešenie sme našli v búraní, spájaní a zmene proporcií plôch, lebo všetky izby boli
takmer rovnako veľké. Vznikla malá schovaná spálňa, samostatná pracovňa a otvorená denná časť bytu.
Navzájom sú poprepletané portálmi, dverami, priechodmi, prieleznými skriňami. Otvorenie prinieslo
slobodu v priestore. Izby nemajú jasnú náplň. Otvorením, zatvorením medzi sebou alebo presunutím
nábytku sa vedia neustále meniť podľa aktuálneho stavu v byte.“
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R iešime s ním takmer každé euro, ktoré investuje. Hladáme odpovede na maximum možných scénarov, riešime všetko, aj intímne veci. A väčšinou sa popri tom staneme priateľmi.
Ako médium na komunikáciu s klientom používate špecifický druh skíc.
V ktorej fáze navrhovania vznikajú a ako vám pomáhajú?
Tomáš: Niektoré skice vzniknú na začiatku, niektoré v polovici procesu, keď už vieme, čo
kde bude. Ale princípom je, že v skici neukazujeme materiál alebo farebnosť. Je to hrubý náčrt. Realistické vizualizácie robíme minimálne. Pri modeloch a skiciach, na rozdiel od vizualizácií, nie je dôležité, či je to dobre nasvietené v 3D, ale aký je pocit zo zobrazeného priestoru.
Ivan: Keď klientovi ukážeme skicu, nebavíme sa o tom, akú má stena farbu, ale či návrh
funguje alebo nie. Skica najlepšie vystihuje nápad bez zbytočného odvádzania pozornosti.
Samozrejme, keby sme mali „náročných“ klientov, nevystačili by sme si s kresbičkami.
Tomáš: Nie s každým klientom sa dá pracovať len na základe kresieb a modelov. Niektorí
vyžadujú vizualizácie.

tak mu ani neviem odpovedať, je mi to vlastne jedno. Je to na ňom. Nechceme ľuďom diktovať detaily. Či je priestor dobrý, alebo zlý, nezávisí od toho, aký obraz si zavesia na stenu.
Domy sú o ľuďoch. Mali by si ich dotvoriť sami. Jasné, že nie každý to dokáže dotiahnuť
sám. A sú klienti, ktorí chcú projekt vyriešiť na kľúč do posledného detailu. Ale my sa
väčšinou stretávame s ľuďmi, ktorí sú otvorení a kreatívni a nechceme to v nich potláčať.
Navrhneme priestorový základ a klienti si ho dotvárajú podľa seba.
Ivan: Našou úlohou je pripraviť základ, ktorým je priestor. Dávame priestorové odpovede
na požiadavky klientov. Spraviť pekný interiér, ktorý môžeme na záver použiť ako promo,
je fajn, ale prvotná práca – ako to je rozhodené, ako to funguje – je najdôležitejšia. Všetko
ostatné sa dá vymeniť, keď to začne liezť na nervy. Nie je podstatné, či si do kúpeľne dá
klient ružové kachličky. Nie sme interiéroví dizajnéri, hoci polovica našej práce sú interiéry... Mali sme klientov, ktorí chceli v dome klišé – krb, garáž, bazén. Ale zistili sme, že
prikladajú veľký význam tradičným rodinným hodnotám, a na základe toho dostali v projekte „navyše“ takú podivnú chodbu, ktorá sa môže stať rodinnou galériou – je to priestor,
kde sa môžu prezentovať ako rodina, zavesiť si tam rodinné fotografie a podobne. Každý
projekt má pár drobností, ktoré ho robia odlišným, ale ktoré sa veľmi ťažko dajú odčítať
z fotografií. Snažíme sa, aby každý projekt mal niečo, čo je rozpoznateľné a výnimočné,
na čo môžu byť majitelia bytu alebo domu hrdí.
Fotografie „naleštených“ interiérov tesne po kolaudácii, ktoré vídame
vo väčšine architektonických časopisov, často nezodpovedajú každodennej
realite ich užívania. Vnímam istú spojitosť medzi vašimi kresbami, ktoré
sú plné detailov a fotografiami realizovaných priestorov, ktoré sú zabývané,
skutočné...
Ivan: Nemyslíme si, že ak nie je každý detail tak, ako sme to my navrhli, tak je projekt
neprezentovateľný. Tak to nie je. Základ je dôležitý, dobrý detail je nadstavba a poteší.
Tomáš: Nechceme totálne „nastajlované“ fotografie. Snažíme sa prezentovať obytné
priestory také, aké sú. Ale niekedy ani nie je možné dobre odfotiť naše realizované projekty.
Je ťažké zachytiť fotografiou čo sme tam vlastne navrhli, vďaka tomu, že dávame ľuďom
v dotvorení priestorov slobodu.
Za rozhovor ďakuje
DOMINIKA BELANSKÁ

Dom SAAL – rekonštrukcia rodinného domu, Trnava, 2010 – 2012. „Typizovaný dom z 50-tych rokov
so štvorcovou základňou a stanovou strechou sa mení na súčasné bývanie s pamäťou miesta.“

O skici a modeli sa dá ďalej rozprávať, je možné ich interpretovať...
Ivan: Keď dáte klientovi na začiatku dokonalý obrázok, tak sa trápi, aby ho dosiahol.
Ale keď nie je všetko dopovedané hneď na začiatku, tak pri porovnaní vidíme, že projekt sa
smerom k realite zlepšuje, nie zhoršuje. Takto sa klient teší z každej veci, ktorú spoločne
premyslíme a vybudujeme.
Tomáš: Pamätám si, že sa mi veľmi páčilo, ako Kusý a Paňák prezentovali svoje projekty.
Ukazovali, ako si overujú priestor v modeloch v mierke 1:25 z kartónu. Stále ich zaujímajú
tieto základné princípy. A pritom by mohli ukazovať parádne vizualizácie, ktoré určite k projektom majú. Princíp návratu k modelom je veľmi dobrý. Často sa stáva sa, že 3D model
oklame. Vývoj od skice a modelu do reality toho, čo fyzicky vidíme, je ten správny posun,
ktorý má byť v projekte. Keď je to naopak, výsledok „degraduje“ od nedosiahnuteľného
ideálu, ktorý ukazuje vizualizácia.
Aký je v projektoch vzťah medzi individuálnym vkusom klienta a vašim autorským rukopisom?
Tomáš: Napríklad – klientovi dobre vyriešime dispozíciu, nájdeme mu priestor na všetky
veci, ktoré potrebuje mať v priestore, ale keď sa spýta – aké si tam mám dať svietidlo? –

Mladá rodinná udalosť – štúdia rodinného domu s ateliérom, 2013.
„Navrhli sme malý dom na začiatok. Namiesto izieb s jasnými funkciami má rôznorodé priestory
s prelínajúcimi sa náplňami. Izby majú nezvyčajné proporcie pri zachovaní bežných objemov.
Návrh je pripravený na súbor prístavieb v budúcnosti. Dom sa rozrastie o garáž, ateliér,
domček pre deti... Dom bude rásť na malú usadlosť.“

Kohút a Zuzana – interiér jednoizbového bytu v panelovom dome, Nitra, 2011 – 2013. „Chodbu
so šatníkom, ktorá zaberala štvrtinu pôdorysu, sme nahradili veľkou skriňou z obalovej preglejky,
v ktorej je šatník, posteľ, sklad, chladnička, práčka a kúpelňa. Posteľ sme umiestnili v našej preglejkovej
skrini, tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou izby, namiesto jej každodenného rozkladania “

Byt M (a dom v ňom) – rekonštrukcia interiéru bytu, Bratislava, 2012.
„Byt M je osobnou výpoveďou majiteľov, rozpráva ich príbeh, vyjadruje ich názory a túžby.
Architekti boli iba zrkadlom ich viery v rodinu a bytie spolu, ktoré sa odrazili v celom priestore.
Byt M je úprimná snaha o skutočný domov. Nemá izby. Sú v ňom svetlé a tmavé miesta, zákutia
a tajné skrýše, skladovacie objekty, posuvné steny, vyhliadková veža, dom pre deti (dolu spia

a hore sa hrajú s kamarátmi a pozorujú dianie okolo), jedálenský stôl na hranie, kúpelňa na rozhovory,
obývačka na spanie, malý cyklistický okruh. Plocha bytu poskytuje veľa možností využitia priestoru
a pohybu v ňom. Iba byť na nej izolovaný je ťažké, nástojčivo učí tolerancii a komunikácii. Túžba po
chvíľach strávených spolu s najbližšími podnietila odvahu v malý sociálny experiment: dokážu žiť
blízki naozaj blízko seba?“
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MEDZI HRADOM
A HRADBAMI
Historicky významné centrum Bratislavy a turisticky pútavé okolie hradu sú
roky predelené Staromestskou ulicou.
Jej dopravným ťahom, vedúcim na
most SNP do Pretržalky, sa „podarilo“
nešťastne oddeliť tieto pre návštevníkov
lákavé zóny.
Prechádzať z jednej zóny do druhej
je možné iba dvoma spôsobmi – popod
most SNP alebo ponad cestu po Kapucínskej ulici. Niektorí Bratislavčania si
isto spomenú na možnosť tretiu. Kedysi
Ochodza hradieb – súčasný stav. Foto: Branislav Bibel ňou bolo betónové premostenie prepájajúce staré hradby a Židovskú ulicu.
Dnes je priechod uzamknutý a most slúži už iba ako držiak dopravného značenia. Občas
sem, do tejto slepej uličky, zablúdia dezorientovaní turisti. A možno aj nejaký ten samovrah, ktorý sa stotožňuje so stavom tohto mostu, ktorý nič nepremosťuje – je ako život,
ktorý pre samovraha viac nemá zmysel.
Je odsúdeniahodné, že predstavitelia mesta roky nedokážu ponúknuť návštevníkom
i obyvateľom Bratislavy viac. Akoby signalizovali, že si ich nevážia a je im úplne jedno,
čo si myslia a cítia. A pritom netreba
ani nič nové budovať. Veď most, ktorý
je urbanisticky dômyselne umiestnený,
už existuje a napája sa na okolité
malebné uličky. Z východnej strany
vedie cesta Prepoštskou (ulicou)
napojenou na ťažisko historického
centra, križuje (sa) s Kapitulskou
a priamo cez Úzku uličku sa napája
na chodník vedúci po starých bratislavských hradbách až k premosteniu.
Odtiaľto vedie cestička cez Židovskú
po „zabudnutých“ schodoch cez Mikulášsku, k pravoslávnemu chrámu
sv. Mikuláša, a ďalej až na zelené
terasy východného podhradia,
ktoré tvoria komplex zelených parkov
s nádherným výhľadom. Aké poetické
zakončenie turistického chodníka.
Zamknutý vstup do Úzkej ulice. Foto: Marián Ján
Najprv sa prejdete historickým centrom
a jeho čarovnými úzkymi uličkami,
o ktorých spieva Ursíny, a po výstupe na hrad sa pokocháte širokouhlou panorámou
mesta a pohľadom na mohutný veľtok, ako sa vinie popod Malými Karpatmi.
Na hradby sa dá dostať celkom zo štyroch strán. Z ulice Na vŕšku, z Kapitulskej,
z nádvoria za dómom sv. Martina a cez spomínaný peší most. Ale všetky vstupy sú
uzamknuté. Ulica Úzka, ktorá je najvýznamnejšia pre východo-západné prepojenie a je
najbližšie k mostu, je prenajatá mestom právnickej firme. Tá si pre svoj vstup nechápavo
prenajíma celú časť ulice. Pričom vstup do samotného sídla firmy je za daľšou bránou,
stojacou na postraní. Ulica môže byť priechodná v celej dĺžke.
Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy, mi na otázku prečo nemôže
mesto kritický úsek Staromestskej ulice prekryť, odpovedal, že by došlo k narušeniu výhľadu
na hradby. Zároveň však mestu ani pamiatkárom nevadia statické zásahy spojené s prebúraním hradieb a vybudovaním garáží v mieste pod chátrajúcimi časťami Esterházyho neskororenesančného paláca. Takéto slabé argumenty vedú k domnienkam, či nie sú s predstaviteľmi
mesta isté veci dopredu dohodnuté a istým spôsobom vyjednané profitujúcimi záujmovými
skupinami.
Ak ste niekedy šli okolím Staromestskej asi ste si všimli lešenia na bašte hradieb.
Dlho som si myslel, že ide o dočasné riešenie, umožňujúce robotníkom reštaurovať poškodený segment historického opevnenia. Lenže, za posledných šesť rokov, počas ktorých
som bol v Bratislave, sa na konštrukcii okrem gigantických reklám nič nemení.
S problematickým úsekom betónového koridoru Staromestskej, sa popasovali už
mnohí architekti a priniesli hodnotné a realizovateľné návrhy jeho premostenia či prekrytia.
S históriou našich dejín sa musíme popasovať. Stav Podhradia dnes už nemá zmysel
oplakávať. Stalo sa, poučme sa. Mali by sme skôr krok po kroku reálne riešiť problémové,
nelogické a necitlivé zásahy do mesta. Verejnosť po cestách v tejto lokalite nekorzuje.
Otvorením uzavretých ulíc a mosta, a teda znovuoživením jestvujúceho prepojenia, by sme
napomohli verejnosti získať vzťah k danej lokalite a zároveň mohli vyvolať silnejšiu odozvu
na tému, ako by malo premostenie Staromestkej ulice v budúcnosti vyzerať.
MARIÁN JÁN
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OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA

Staromestská ulica tvorí prekážku v pohybe medzi areálom hradu a historickým jadrom Bratislavy.
Foto: Dominika Belanská

Ochodza hradieb – súčasný stav. Foto: Branislav Bibel

Uzavreté úseky existujúceho prepojenia centra a hradu (vyznačené čiernou farbou).

Trenčianske Teplice sú dnes malebnou perifériou s duchom
minulosti, mestom pýšacim sa svetovým rozmerom kúpeľ-níctva. Donedávna tu vznikali tomu primerané objekty kúpeľnej starostlivosti. Prechádzka krátkou kúpelnou promenádou je dnes pre každé pozorné oko otvorenou knihou dejín
architektúry 20. storočia. Fenomén tohto miesta je v slovenskom prostredí bezprecedentný a hmotné dedičstvo z čias
nedávno minulých dodnes reprezentuje to najlepšie, čo
v tejto krajine vzniklo.
Liečebný dom Machnáč a kúpalisko Zelená žaba sú
vrcholnými predstaviteľmi potenciálu spoločnosti a architektúry prvej Československej Republiky. Toto dedičstvo je
však dnes v stave, ktorý tieto hodnoty navždy vymazáva
z hmotných dejín. Obidve zariadenia prežili celé 20. storočie,
a aj napriek svojej formálnej nekonformnosti sa tešili veľkej
obľube širokej verejnosti, kúpeľných hostí i pracovníkov,
ktorí dávali týmto stavbám život. Od začiatku 21. storočia,
kedy ich brány opustil posledný kúpeľný hosť, však chátrajú.
Keďže intaktná životnosť týchto pamiatok moderného hnutia
na Slovensku už dosiahla svoje limity, je treba podporovať
zámery rekonštruovať ich, nakoľko predstavujú jediný spôsob ich záchrany. Kým kúpalisko Zelená žaba od Bohuslava
Fuchsa našlo majiteľa, ktorý sa netají ambíciou obnovy
celého areálu v autentickej podobe, liečebný dom Machnáč
od Jaromíra Krejcara podobnú príležitosť dosiaľ nedostal.
V prípade Zelenej žaby bude nevyhnutné sledovať spôsob,
akým budú pri renovácií s budovou a jej delikátnymi detailmi zaobchádzať autori návrhu obnovy – ateliér Cube Design.
Necitlivá a neopatrná obnova by totiž proces zániku výnimočných architektonických kvalít neodvrátila,
ale naopak zavŕšila.
Liečebný dom Machnáč je však v inej situácii. Jeho
poloha v centre mesta a donedávna aj dobrý technický stav
prilákali do jeho útrob novodobých „vykrádačov hrobiek“,
ktorí hodnotu hmotného dedičstva vedia narozdiel od pamiatkárov a historikov architektúry presne vyčísliť na desatinu eurocenta. Zmizlo tak pôvodné vstavané vybavenie, mosadzné zábradlia, liatinové radiátory. Z desiatok pôvodných
keramických umývadiel sa podarilo zachrániť jediné. Kvôli
absencii základnej starostlivosti zo strany majiteľa sa funkcionalistická ľahkosť priestoru stratila pod kopami odpadu.
Tento stav vyburcoval skupinu výtvarníkov a architektov
k možno naivným, avšak dobromyseľným činom. V roku
2011 (desať rokov od skončenia prevádzky uvedených
budov) prišli s kultúrnym projektom Opustená (re)kreácia
(Abandoned (re)creation). Spočiatku ním reagovali na čaro
opustenosti spomínaných architektúr. Naivné povrchné očarenie však postupne, ako sa odkrýval kontext, dejiny a orálna história pamätníkov, prerástlo do aktívneho a nápaditého
aktivizmu. Na jar tohto roku tak stav liečebného domu vyhnal ľudí, ktorým nie je Machnáč ľahostajný, vrátane nemalej
skupiny viedenských nadšencov pre modernú architektúru,

Liečebný dom Machnáč v 30. rokoch 20. storočia.

Interiér Machnáča pred upratovaním. Foto: Dušan Chrastina.

na „jarné upratovanie“. Prišli vystrojení ochrannými odevmi,
metlami a plastovými vrecami, a - aj napriek zásahu miestnej polície – dôsledne vyčistili priestory domu, aby s pocitom istej bezmocnosti opäť zažili to, čo po sedemdesiat
rokov zažívali jeho kúpeľní hostia. V záplave večerného
slnka sa vyskvela vlastnosť, ktorou funkcionalizmus dobil
svet. Ľahkosť priečelí, ktoré vďaka dômyselnému pôdorysu
objektu môže návštevník vnímať z interiéru, sa násobí priehľadmi cez veľkoplošné zasklenia, za ktorými sa pohľad
stráca v záplave svetla a zelenej krajiny.
Tento jedinečný dom, dôsledne demonštrujúci princípy
novej architektúry pre nového človeka 20. storočia, bol
v čase svojho vzniku v roku 1932 súdobým príkladom funkcionalizmu svetového významu. Sláva, ktorú si dom užíval
celé následné desaťročia vyniesla aj samotného autora do
pozície reprezentanta československej kultúrnej vyspelosti,
keď neskôr v roku 1937 na svetovej výstave v Paríži demonštroval architektúrou ocele a skla spoločenského ducha
ČSR, v kontraste ku vzmáhajúcemu sa smrteľnému retroaktivizmu pavilónov Tretej ríše a ZSSR. Trenčianske Teplice,
slovami viedenského historika architektúry Jána Tabora,
sú „veľkým príbehom v malom“. Veľkoleposť a reprezentatívnosť architektúry je tu v rurálnom prostredí karpatských
lesov testom formy pre urbánného ducha, reprezentovaného
kúpeľným hosťom. Rustikálna pastvina s prameňom premenená na nové veľkomesto, kde v mori lesa sú zakotvené
parníky rekreácie.
Hodnoty sú miestu dané, ich čítanie však býva pre
nánosy času obtiažne. Projekt Opustená (re)kreácia tieto
hodnoty odkrýva a sprostredkúva miestnej verejnosti, ako
nevyhnutný predpoklad ich možnej záchrany. V čase, keď

mechanizmy inštitucionalizovaného štátneho dohľadu nemajú možnosti vstúpiť do procesu ochrany a záchrany pamiatky, vtedy prichádza občianska vôľa.
V júni 2013 preto po tretí krát prebehne „festival“ funkcionalizmu v Trenčianskych Tepliciach. Miestna verejnosť
i kúpeľní hostia budú mať prostredníctvom prednášok
a diskusií opäť príležitosť oboznámiť sa s aurou mesta,
reprezentovanou nielen rekreačnými palubami modernizmu.
Aura liečebného domu Machnáč a kúpaliska Zelená
žaba je dnes rovnako veľká, ako v dobe svojho vzniku. Tieto
architektúry boli kulisou mnohých osobných empírií obyvateľov Trenčianskych Teplíc aj kúpeľných hostí. Prilákali na
návštevu a pobyt v Tepliciach mnohé významné osobnosti
spoločnosti prvej ČSR. Táto pamäť miesta v spojení s na
Slovensku bezprecedentnou architektúrou, zrovnateľnou
iba so svetovým dianím svojej doby, vložili tomuto miestu
do vienka hodnotu, ktorá by nemala zostať nepovšimnutá.
Je našou povinnosťou na odbornej ako aj občianskej pôde
apelovať na záchranu budov liečebného domu Machnáč
a kúpaliska Zelená žaba. Ich osud (rovnako ako súčasný
stav) je zrkadlom stavu spoločnosti, ktorá svojou apatiou
prispieva k vytrácaniu hmotného a duchovného dedičstva
miesta, ktoré svojím významom prekračuje hranice krajiny,
v ktorej vzniklo.

Súčasný stav liečebného domu Machnáč je alarmujúci. Foto: Dušan Chrastina.

MARTIN ZAIČEK
člen o.z. Archimera, koordinátor projektu Opustená (re)kreácia
Tretí ročník Opustenej (re)kreácie sa uskutoční v Trenčianskych
Tepliciach a Trenčíne od 17. do 27. júna 2013. O udalosti
informujeme podrobnejšie na str. 22.
www.abandonedrecreation.com

Skupina dobrovoľníkov na „jarnom upratovaní“ v chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatke.
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AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI
„...a stĺpy budú ružové!“

Projekt Autonómna zóna Lafranconi (AZL) iniciovala pred dvomi rokmi partia mladých
ľudí, ktorých zanedbaný priestor pod mostom Lafranconi vyprovokoval k akcii. Ich zámerom bolo vytvoriť kvalitnejší priestor pre komunity, ktoré sa pod mostom Lafranconi stretávajú, športujú či tvoria a zároveň navrhnúť optimálne riešenia aj v záujme širšej verejnosti,
ktorá má o plochu pod mostom tiež záujem. V roku 2012 a 2013 sa projekt AZL stal súčasťou Participatívneho rozpočtu Bratislavy. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého
dostáva každý občan možnosť priamo vstúpiť do rozhodovania o časti rozpočtu mesta
s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a projektmi. Rada disponuje balíkom
peňazí a prerozdeľuje ho projektom. O tom, ktoré návrhy sa prioritne zrealizujú, rozhodnú
na verejných prerokovaniach aktívni občania. Projekt AZL bol v hlasovaní v roku 2012
úspešný a financie mu boli pridelené. To dalo veci do pohybu.
Filozofi Lukáš Bulko a Ján Ilavský z komunity Mládež chceli priestor pod mostom
Lafranconi skultúrniť. Začali komunikovať s umelcami, nadáciami, sponzormi. Prostred-níctvom nízkonákladovej propagácie oznamovali, že sa niečo deje, aj obyvateľom, ktorí
miestom len prechádzajú. Práve tranzitný pohyb videli tvorcovia myšlienky ako najväčší
problém územia. Zanedbaný, ale frekventovaný priestor sa nachádza v uzlovej polohe akademickej časti Bratislavy a zároveň ukončuje mestskú promenádu dunajského nábrežia.
Má teda obrovský potenciál stať sa miestom kultúry, športu, alternatívneho životného
štýlu... Neucelené predstavy o budúcnosti zóny doviedli nadšencov z AZL k spolupráci
s Fakultou architektúry STU, konkrétne so Zuzkou Krivošovou z Ústavu urbanizmu.
Vznikla medziodborová spolupráca, vďaka ktorej sa mohli na projekte podieľať študenti
troch vysokých škôl.
Komunita Mládež začala rokovať aj s vlastníkmi pozemkov, s ktorými sa už pridlhú
dobu nič nedeje. Napriek dobrým úmyslom, celý projekt mohol byť ohrozený jediným
„nie“. Zóna pod mostom má totiž zložité vlastnícke pomery. Pozemky patria sčasti Univerzite Komenského, rovnako ako priľahlé areály FTVŠ a Botanickej záhrady. Plochy pod
mostnými piliermi sa majú v blízkej dobe stať vlastníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti. Aby toho nebolo málo, svoj kúsok má aj Ministerstvo vnútra, mestu tu tiež patrí nejaký
fliačik a nevysporiadané sú aj pozemky nad prekrytím potoka Vydrica. Debata s vlastníkmi
väčšiny pozemkov – predstaviteľmi UK – ale nedopadla najlepšie. Aj napriek predošlým
rozhovorom sa tvária, že o ničom nevedia, na svojich pozemkoch nechcú „nič nebezpečné“
a pri Dunaji plánujú hokejovú halu. Už 10 rokov. Organizátori projektu AZL sa ale nevzdávajú. S vidinou konkrétnejšej predstavy, ktorá možno presvedčí viac ako slová, usporiadali
v polovici apríla 2013 multidisciplinárny študentský workshop. Jeho výsledkom má byť
podrobná analýza, urbanistická štúdia a návrh intervencíí na celkovú revitalizáciu prostredia. To všetko za minimálne náklady ale s maximálnym úsilím.
Na workshop sa prihlásilo asi 40 študentov architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, priestorového plánovania, dizajnu, filozofie, sociológie, kulturológie z Univerzity

Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Vďaka entuziazmu a pomoci lektorov z praxe vytvorili počas štyroch dní tri konkrétne ideové koncepcie a vymysleli vyše tridsať intervencií, ktoré by pomohli vytvoriť pod mostom
Lafranconi príjemnejší priestor. Ako podklad im slúžil aj online formulár, ktorý pred začatím workshopu vyplnili desiatky ľudí. Niektoré nápady boli tradičné – lavičky, smetné koše
či pitné fontánky, ale našli sa aj odvážnejšie, napríklad lezecká stena, komunitné záhrady
a petangové ihrisko. Spoločnou myšlienkou všetkých podnetov bolo ponúknuť doteraz len
okolo prechádzajúcim, utekajúcim či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy možnosť zastaviť
sa pod mostom a niečo zažiť.
Súčasťou workshopu boli prednášky na témy súvisiace s komunitami pod mostom
a mestskými intervenciami. Hovorili grafiťáci, parkuristi, cyklisti aj urbanisti z Fakulty
architektúry STU. Podnety z ankety a prednášok študenti sumarizovali a spracovali a na
ich základe vymýšľali program využitia priestoru. Rozdelení boli do troch tímov. Odborne
ich viedli architekti z Nice architects, 2ka landscape architects a Noiz & Remix architects.
Tímy študentov navrhovali rôzne možnosti využitia betónovej plochy pod masívnymi
stĺpmi mosta. Dôležité pre nich bolo najmä vytvorenie miesta pre subkultúry, pre začínajúcich umelcov a komunity. Svahovanie terénu existujúceho parkoviska preto viacerí využili
ako tribúny a nezabudli ani na príležitostné pódium pre akcie, ktoré by sa pod mostom
mohli konať. Je zaujímavé, že ani jeden z návrhov naráta s absolútnym zrušením terajšieho
parkoviska, len s časovým obmedzením jeho využívania alebo plošným obmedzením.
Cyklisti a chodci ako hlavní užívatelia priestoru dostali v projektoch nové sedenie, osvetlenie a chodník. Dôležitým bodom každého projektu bolo spojenie miesta s Dunajom. Zónu
Lafranconi si študenti predstavujú ako miesto, kde sa bude dať (ako na zatiaľ jedinom
mieste na bratislavskom nábreží) nefalšovane „namočiť noha“ v Dunaji.
Zo všetkých študentských intervencií sa vyberú tie najvhodnejšie a ak bude výsledok
deliberatívneho fóra, ktoré sa bude konať na konci júna, priaznivý, projekty sa zrealizujú.“.
Hlasovanie a pripomienkovanie návrhov prebieha na webovej stránke www.azl.sk. Plagáty
s návrhmi máte možnosť vidieť naživo na rôznych miestach v Bratislave. Financie na prvé
zásahy získali organizátori v grantových programoch, od mesta a z projektu Street
Workout. Dobrovoľníkov poskytne Nadácia Pontis.

Re:generátor – Lívia Gažová, Daniela Schuchmannová, Karin Tajtiová, Jürgen Rendl,
Zuzana Makovníková, Zuzana Harčáriková, Zuzana Hrivňáková, Martin Bystriansky, Martina
Lazarová, Lenka Gerhátová – lektori: Ing. Ivana Pasečná PhD., Ing. Peter Pasečný
Re:generátor chce využiť energiu športu na produkovanie kultúry a iných aktivít pod
mostom Lafranconi. Snaží sa tak využiť pohyb ľudí, ktorí okolo miesta iba prechádzajú,
športujú – vybíjajú svoju energiu, na podporu komunít, ktoré sa pod mostom stretávajú
a energiu pre svoje aktivity potrebujú. Návrh ponúka ľuďom možnosť dozvedieť sa viac
o subkultúrach, reagovať na ne a možno ich aj viac tolerovať. Študenti nezabudli ani na

L Í V I A G A Ž O VÁ
www.azl.sk

Na Hrane – Ivana Michalcová, Mária Šimková, Kristián Tahy, Marián Ján, Jakub Lipták –
lektori: Ing. arch. Elena Šoltésová, Msc., Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
„V prenesenom význame pre nás hrana predstavuje miesto, kde sa pretínajú a spájajú
rôzne záujmy, aktivity a subkultúry. Návrh rozširuje prítomné aktivity o alternatívne športy,
street-art, kultúrne podujatia a rôzne druhy umenia. Územie pri Moste Lafranconi vnímame
ako priestor pre diskusiu, pochopenie iných pohľadov a upevnenie spoločných záujmov,
ako miesto, kde sa dajú prekročiť bariéry a prekonať predsudky. V prieniku cyklotrás,
peších komunikácii a aktivít, vzniká Veža – vertikálna dominanta okolia. Pódium a tribúna
v našom koncepte odkazuje na atmosféru antického amfiteátra. Ponúkame multifunkčnú
platformu, ktorá môže slúžiť pre divadlo, kino, koncerty, eventy alebo len na posedenie
a oddýchnutie si v horúcom lete. Vďaka variabilnej modulovej konštrukcii z paliet a dosiek
je pódium realizovateľné aj pri nízkych vstupných nákladoch.“

LAF:kocka – Viliam Strajňak, Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Katarína Zalánová,
Kristína Hergottová, Juraj Čerešňák, Marek Dinka, Martina Adamovská, Marta Halušková –
lektori: Ing. arch. Tomáš Žáček, Ing.arch. Soňa Pohlová, Ing. arch. Roman Janata
„Základom koncepcie je upcycling – vyššia forma recyklácie. Využitím materiálov
a existujúcich hmôt, ktoré sú v blízkosti mosta a pod ním, sa zlepší kvalita a ekologická hodnota tohto územia. Úmyslom nie je meniť identitu miesta, ale definovať
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nábrežie, navrhli kúpalisko, plávajúce rovno na Dunaji. Vytvorili aj kalendár konkrétnych
podujatí na oživenie priestoru.
„Kubusy sú zavesené na samostatnej konštrukcii a tvoria náučný chodník subkultúr.
Rátali sme s ľudskou zvedavosťou – kubusy budú totiž umiestnené vo výške očí, zvonku
čierne a zvnútra pomaľované odkazmi komunít, ktoré sa pod mostom stretávajú. Aby bol
chodník atraktívnejší a ľudia mali pocit, že sú jeho bezprostrednou súčasťou, umiestnili
sme jednotlivé objemy na kladky, bude možné s nimi manipulovať, posúvať nahor a nadol.
Hneď ako návštevník zóny Lafranconi odloží svoj bicykel či zaparkuje auto, môže vstúpiť
do iného sveta – takého, kde má každý priestor na vyjadrenie – vo svete tolerancie.“

jednoduchý element, ktorý bude slúžiť ako spájajúci, nosný prvok zóny. Do priestoru
pod mostom a v jeho okolí vnášame jednoduchý, variabilný a opakujúci sa prvok,
ktorý má slúžiť ako forma upútania okoloidúceho, dôvod prečo spomaliť, či zastaviť
sa. Bude slúžiť ako pridaná hodnota – súčasný život pod mostom sa nezmení, ale
badateľne skvalitní. Vzhľadom k faktu, že majetko-právne vzťahy územia nie sú vyjasnené, navrhované intervencie sú dočasné, pričom ich stála inštalácia je jednoducho
realizovateľná.“
fórum ar ch itektú ry 3/2 0 1 3
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ARCHTRIP 2012

Výstava
KONČEK SKOČEK TITL

Do 12. apríla 2013 ste mali možnosť pozrieť si
v Galérii architektúry SAS na Panskej ulici
v Bratislave fotografie, ktoré vytvorili účastníci
exkurzie ArchTrip 2012. Vernisáž výstavy
s komentovaným premietaním fotografií sa
konala 20. marca 2013.
O tom, že je lepšie aspoň raz zažiť ako stokrát počuť
len málokto pochybuje a to najmä ak sa jedná o dielo
architektúry. Poznávací zájazd bol (najmä) pre študentov architektúry jedinečnou príležitosťou vzhliadnuť
na vlastné oči stavby, ktoré mnohé poznali z prednášok.
Výber stavieb a ich celkové načasovanie do jednotlivých dní pripravili doktorandi z Katedry architektúry
SvF STU spoločne s architektom Pavlom Paňákom.
Päť dní na začiatku októbra minulého roka sa teda
zaplnilo bohatým programom, ktorý zahŕňal cestu
po celkovo piatich európskych krajinách.
Prvý deň cesty sme začali v rakúskom Innsbrucku.
Dôkazom, že hlavné mesto Tirolska nezaspáva na vavrínoch alpského turizmu, je aj skutočnosť, že posledných
15 rokov podporuje budovanie kvalitnej súčasnej
architektúry vo svojich uliciach. Počas pešej prechádzky
sme teda mali možnosť si pozrieť Rathaus od Perraulta,
Chipperfieldov Kaufhaus Tyrol, prejsť sa po námestí
Eduard – Wallnöffer od Laac Architekten, alebo nasadnúť
na lanovku v stanici od Zaha Hadid Architects. Poslednou zastávkou pred cestou do Lichtenštajnska bol ešte
obytný komplex Wohnen am Lohbach od rakúskeho
dua Baumschlager – Eberle.
Vaduz, neveľké hlavné mesto neveľkej krajiny
v Alpách ponúklo zážitok absolútnej precíznosti architektonického návrhu i remeselného prevedenia. Komentovanú prehliadku Národného parlamentu (oceneného
prestížnou cenou Brick Award 2010) od architekta Hansjörga Göritza vystriedalo Kunstmuseum od architektov
Morger a Degelo (v spolupráci s Christianom Kerezom). Drobný modul tehál pieskovej farby parlamentu
vystriedala monolitnosť čierneho ručne brúseného
betónu galerijného kubusu. Prvý deň sme zakončili
pohárom vínka pri auditóriu od Valeria Olgiatiho
v švajčiarskom mestečku Landquart.
Druhý deň sme strávili v Zürichu, najväčšom
švajčiarskom meste. Na programe tu boli obhliadky
menších stavieb ako kancelárska budova Cocoon od
Camenzind Evolution alebo apartmánový dom vo vilovej štvrti od Christiana Kereza. Poprechádzať sme sa
mohli aj v interiéri knižnice právnickej fakulty Zürišskej
univerzity od Santiaga Calatravu. Poobedné hodiny
sme strávili v spoločnosti ľudí z kancelárie Gigon/Guyer, ktorí nám predstavili ich Prime Tower v areáli Maag
a projekt ešte rozostavaného komplexu Kunsthalle.
Skvelým zážitkom však ostáva komentovaná komplexná
prehliadka experimentálnej školy v Leutschenbachu
od Christiana Kereza. Model jej nosného systému sme
mohli obdivovať pred niekoľkými rokmi na benátskom
bienále.
Tretí deň sme cestovali neustále medzi tromi
krajinami: Švajčiarskom, Nemeckom a Francúzskom.
Centrom tejto pohraničnej oblasti je totiž mesto Basel,
kde sídlia firmy najmä z farmaceutického priemyslu.
Síce len „odo dverí“ (z bezpečnostných dôvodov), ale
na vlastné oči, sme mohli zahliadnuť stavby v kampuse
Novartis od Sanaa alebo od Diener + Diener. Kampus
Actelion si nechali najnovšie laboratóriá a kancelárie
navrhnúť preslávenej dvojici Herzog & deMeuron.
Od nich sme v Bázli obdivovali aj netradičnú „galériu“
Schaulager a prestavbu etnografického múzea priamo
v historickom centre Bázlu. Jednoznačnou čerešničkou
pre všetkých milovníkov designu však bola prehliadka
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Obytný dom od Christiana Kereza, Zürich

Budova parlamentu od Hansjörga Göritza, Vaduz
Porsche Museum od Delungan Meissl, Stuttgart

Obytný komplex od Baumslager – Eberle, Innsbruck

Olympijský štadión od Günthera Behnischa a Frey Otta, Mníchov

Mercedes-Benz Museum od UNStudio, Stuttgart

Polyfunkčný súbor od Camenzind Evolution, Zürich

kampusu Vitra v nemeckom meste Weil
am Rhein, kde už od roku 1957 vyrábajú
ikonické kusy nábytku a doplnkov.
Svoju povesť si táto firma buduje
aj zveľaďovaním svojho nehnuteľného
majetku a preto sme mali možnosť na
jednom mieste vidieť stavby od Grimshawa, Prouvého, Fullera, Gehryho,
Álvara Sizu, Zahy Hadid, či Tadaa Anda.
Posledný prírastok v podobe Vitrahaus
showroomu od Herzog & deMeuron prekvapil svojou vnútornou priestorovou
koncepciou.
Štvrtý deň sme strávili v nemeckom
meste automobilového priemyslu,
v Stuttgarte. Navštívili sme Porsche
Museum od Delungan Meissl a Mercedes
– Benz Museum od holandských UN
Studio. Obrie giganty neostali nič dlžné
povesti svojich zvučných automobilových
mien a stali sa tak bezpochyby rajom
pre každého autičkára.
Posledný, piaty deň sme strávili
v bavorskom Mníchove. Poprechádzali
sme sa po okraji bývalého olympijskeho
štadiónu z roku 1972, ktorého spoluautorom je Frey Otto. Neďaleko od neho sme
mali možnosť zažiť rušný svet showroomu ďalšej nemeckej automobilky – BMW
Welt od Coop Himmelb(l)au. Tí, ktorým
už chodenia stačilo, si ešte užívali posledné hodiny tohto skvelého zájazdu na
davmi zapchatom mníchovskom Oktoberfeste, my ostatní sme sa išli poprechádzať
medzi budovami mníchovských pinakoték. Obdivovať sme tak mohli stavby od
Stefana Braunfelsa, Sauerbruch Hutton
alebo nadčasovú rekonštrukciu Alte Pinakothek od Hansa Döllgasta z 50-tych
rokov 20. storočia. Zaujímavým spestrením programu bola aj práve prebiehajúca
výstava s názvom Der Architekt v Neue
Pinakothek, ktorá nazerala na povolanie
architekta z rôznych uhlov pohľadu.
Na večer nás čakali ešte posledné
pohľady cez okná autobusu na vysvietený futbalový štadión Allianz Arena od
Herzog & deMeuron pred spiatočnou
cestou na Slovensko.

Kurátorky výstavy:
Katarína Andrášiová, Nina Bartošová
Grafický návrh:
Matúš Lelovský, Juraj Blaško
Architekt výstavy:
Martin Skoček
V dňoch 3. – 24. mája 2013 sa na pôde Fakulty
architektúry STU v Bratislave konala výstava diela
autorskej trojice architektov Ferdinanda Končeka, Iľju Skočeka a Ľubomíra Titla. Výstava mala
Otvorenie výstavy. Zľava: Ľubomír Titl, p. Končeková, Iľja Skoček, Ľubica Vitková,
komornejší charakter, tvorilo ju 19 vybraných
Nina Bartošová a Katarína Andrášiová. Foto: Juraj Bartoš.
spoločných prác. Samostatnú tvorbu každého
z architektov uvádza sprievodný katalóg.
Vystavené veľkorozmerné autorské kresby a dobové fotografie diel dokumentovali autentickú podobu diel a priniesli vhľad do
obdobia ich vzniku. Zároveň sústredene sprostredkovali postoje architektov k riešeniu závažných architektonických úloh a k tvorbe
prostredia pre náš každodenný život.
Generácia prvých absolventov slovenskej školy architektúry zohrala dôležitú úlohu vo vývoji slovenskej modernej architektúry.
Vďaka tvorivému i osobnostnému vplyvu svojich profesorov na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva nadviazali na tradíciu
domácej medzivojnovej architektúry. Súčasne vo svojom diele pretavili pôsobenie velikánov modernizmu ako Le Corbusier, Ludwig
Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Arne Jacobsen či Eero Saarinen. V čase svojej mladosti zažívali atmosféru duchovného vzmáhania sa s víziou kultúrnej a intelektuálnej obnovy spoločnosti. Toto jedinečné kultúrno-spoločenské vzopätie posilnilo
ich odvahu a entuziazmus slobodne a originálne sa tvorivo prejaviť. Všetky tieto okolnosti spolu s neopakovateľnými a rozsiahlymi
dobovými úlohami dali vzniknúť mnohým dodnes neprekonaným dielam.
Do tejto generácie patria architekti Ferdinand Konček (1929), Iľja Skoček (1930) a Ľubomír Titl (1929). Bratislavskú Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva absolvovali v roku 1952. Pracovali v dlhoročnom tvorivom partnerstve vychádzajúcom z ich výnimočného
osobného i pracovného priateľstva a porozumenia, ktoré sa upevnilo počas majstrovských štúdií v Prahe na Akadémii výtvarných umení
u profesora Jaroslava Fragnera. Spájal ich humanistický postoj k svetu, tvorivé uplatnenie tradície funkcionalizmu i spoločné umelecké
cítenie. Pre ich prácu je charakteristický úprimný záujem o človeka a o prostredie, ktorého sa dielo stáva súčasťou.
Výstava predstavila výber zo širokého spoločného diela trojice architektov vrátane nerealizovaných prác. Osobitná pozornosť sa
venovala dvom úlohám, ktorými sa dlhodobo zaoberali už od čias pražských štúdií – bratislavskému Podhradiu, na ktoré nadviazala
problematika Hradného vrchu, a Domu odborov, techniky a kultúry, dnešnému Istropolisu. Hradný vrch a Podhradie patria k určujúcim prvkom obrazu Bratislavy. Ich primerané stvárnenie sa hľadá
dodnes a návrhy trojice architektov sa stali významnou súčasťou
diskusie o tomto probléme. Výstava bola prvou prezentáciou
spoločných prác architektov, ale aj poodhalením myšlienkového procesu, ktorý sa ukrýva za súčasnou podobou niektorých
známych diel.
K ATA R Í N A A N D R Á Š I O V Á
spolukurátorka výstavy

Realizáciu katalógu a výstavy finančne podporila Fakulta architektúry STU
v Bratislave a Fond architekta Emila Belluša, n.f. pre rok 2013, č. 2013/05.
Projekt bol pripravený v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu
stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, v rámci grantu
APVV-0375-10.

Konček, Skoček, Titl – model nerealizovaného projektu
bratislavského Podhradia,1958. Foto: archív architektov

REA DILHOFFOVÁ
Účastníci zájazdu pred školou od Christiana Kereza v Leutschenbachu

Foto: autorka

Konček, Skoček, Titl – štúdia Hradného vrchu, 1969 – archív architektov
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Jarné zasadnutie
združenia BLOK

Spomienka
na IVANA MARKA
25. 10. 1941 – 21. 3. 2013

V dňoch 19. – 20. apríla 2013 sa v SAS uskutočnilo
„jarné“ zasadnutie Valného zhromaždenia (VZ) združenia
BLOK, ktoré spája českých a slovenských výtvarníkov
a architektov.
V prvý deň, v poobedňajších hodinách sa v Sieni
Dušana Jurkoviča v Balassovom paláci stretli “blokári“,
aby zahájili oficiálnu časť VZ. Účastníkov na pôde Spolku
architektov Slovenska privítal jeho prezident prof. Ján
Bahna. Vo svojom príhovore ocenil kontinuitu existencie
združenia BLOK, ktoré pokračuje v zmysle svojich tradícií
a stanov v kultúrno-spoločenskej činnosti medzi architektmi a výtvarníkmi i mimo Čiech, Moravy a Slovenska.
Rokovanie viedol podľa schváleného programu jeho
predseda, Zbyšek Stýblo. Úvodom odovzdal Jánovi
Bahnovi do knižnice SAS dve publikácie členov BLOK-u
– „Stavitelé měst“, posledné dielo Jiřího Hrůzu a „20. století české architektury“ od Radomíry Sedlákovej a Pavla
Friča. Za nových členov BLOK-u boli prijatí Anna Zajková
(Bratislava) a Kamil Mrva (Kopřivnice). VZ prijalo a odsúhlasilo správu komisie pre Cenu Vladimíra Karfíka, ktorá
bude udelená na jesennom zasadnutí v Zlíne. Zbyšek
Stýblo podal informáciu o potrebnej zmene stanov
združenia v súvislosti so zmenou Občianskeho zákoníka
k 1.1.2014, ktorou by sa zaoberala navrhnutá komisia.
Z. Stýblo a S. Žalud informovali o rekonštrukcii, ktorú
zamýšľa nový vlastník Obchodného domu Centrum v Brne
(1931), ktorého autorom je Vladimír Karfík. V rámci rekonštrukcie, či „modernizácie“, má dôjsť k osadeniu eskalátorov, ktoré by zásadne zasiahli do pôvodného konceptu
Karfíkovho diela. Keďže na VZ neboli prítomní členovia
z Brna, je Z. Stýblo ako predseda BLOK-u poverený bližšie
sa zoznámiť so skutočnosťami, aby mohol BLOK zaujať
stanovisko. Na záver sme zakladajúcemu a dlhoročnému
členovi BLOK-u, architektovi Jozefovi Chrobákovi, všetci
dodatočne popriali k jeho životnému jubileu, ktoré oslávil
v novembri 2012, veľa zdravia a pohody. Po skončení ofi-

ciálneho zasadnutia, prvý deň pokračoval v neformálnej
debate a príjemnej atmosfére počas spoločnej večere
v reštaurácii La Cava Barcelona v parteri Balassovho
paláca.
Doobedie druhého dňa bolo venované exkurziám.
Zoznámili sme sa s dvomi významnými rekonštrukciami
v Bratislave v sprievode ich autorov, architektov Gabriela
Drobniaka a Viktora Šišoláka. Prvou bola rekonštrukcia
Reduty, sídla Slovenskej Filharmónie, ktorá sa zaradila
k dôstojným európskym hudobným domom nielen
z hľadiska reprezentatívnej národnej kultúrnej inštitúcie,
ale aj celkovým konceptom architektonického, stavebno-konštrukčného riešenia a technologického vybavenia
i s novým moderným organom. Druhou bola rekonštrukcia
bývalého Kochovho sanatória na Partizánskej ulici,
významné funkcionalistické dielo kolektívu architektov
Jurkoviča, Merganca a Klimeša. Dnešnou zrekonštruovanou a zmodernizovanou Gynekologicko-pôrodníckou
nemocnicou Koch nás okrem architekta sprevádzal jej
riaditeľ, MUDr. V. Cupaník. Tento ikonický objekt sloven-

REPROMÓCIE na Fakulte architektúry
V sobotu 4. mája sa v stíšenej budove Fakulty architektúry STU odohrala malá slávnosť.
Malá – povedzme – trvaním či počtom účastníkov, no veľmi významná svojou funkciou
v ďalších dejinách školy. Prvý raz sa tu stretli absolventi jedného z ročníkov rovných
päťdesiat rokov po promóciách, aby si slávnostné okamihy svojho štartu do profesného
života pripomenuli a s trochou nostalgie aj zopakovali. A tak sa v abecednom poradí
čítali mená, tak, ako zneli kedysi z pódia Reduty. V príhovoroch sa opakovane vracali
s úctou vyslovované mená vtedajších pedagógov. Pani dekanka Ľubica Vitková slávnostne
odovzdala niekdajším absolventom pamätné listy. A povedala, že nejde o jednorazové
podujatie, ale o myšlienku, s ktorou sa fakulta stotožnila a jubilejné stretnutia tohto
typu rada zaradí medzi „rituály“ na konci letného semestra i v ďalších rokoch.

skej medzivojnovej architektonickej moderny sa vďaka
rekonštrukcii stal špičkovým zdravotníckym zariadením,
zrovnateľným s európskymi parametrami.
Keďže bratislavské Palisády majú v okolí Partizánskej
ulice viacero skvelých rezidenčných objektov, mimo
programu exkurzie časť účastníkov doslova vyšlapala
kopec k ateliéru a zároveň rodinnej vile, ktorá ako jedna
z posledných intervencií sa nedala nevidieť. Mali sme
šťastie na autora rekonštrukcie s nadstavbou a užívateľa
v jednej osobe, architekta Jána Studeného z ateliéru KSA
(Kopecký a Studený architekti), dnes aj pedagóga na VŠVU
v Bratislave. Bolo veľmi zaujímavé a prínosné zoznámiť
sa s dielom v stálom procese realizácie, ktoré je výsledkom nonkonformnej filozofie architektúry jeho ateliéru.
Jesenné Valné zhromaždenie združenia BLOK bude
na Morave začiatkom októbra 2013.
I VA N G Ü RT L E R

Náhle odchody kolegov, o ktorých sme si mysleli, že sú
ešte v plnom tvorivom procese, sa nás dotýkajú mimoriadne
citlivo, zvlášť keď sa jedná o generačného druha. Aj odchod
Ivana Marka som takto vnímal. Posledné roky sme sa menej
stretávali. Málo publikoval svoje stavby. Venoval sa viac veľkým urbanistickým konceptom,
hlavne Petržalke, a to nie je moja parketa.
Moje spomienky na Ivana smerujú viac do sedemdesiatych a osemdesiatych rokov,
keď sme si boli názorovo blízki a snažili sme sa presadzovať návraty k mestským štruktúram a rekonštrukciám miest. Bol s nami aj na Spišskej Kapitule. Nakoniec, toto osvietené
obdobie v jeho tvorbe spomenul v nekrológu aj Matúš Dulla. Vo svojej knihe Architektúra
dnes nazval Ivana „Húževnatým Ivanom Markom“. S touto charakteristikou plne súhlasím.
Na Ivanovi som si vážil jeho vernosť architektúre po skončení Vysokej školy výtvarných
umení. On chcel byť a aj bol architektonickou osobnosťou. Absolventi tejto školy väčšinou
unikali k lukratívnejším grafickým, výstavníckym a interiérovým prácam. Ivan si tiež privyrábal na vynikajúcich interiéroch, ale dlhé desaťročia bol klasickým stavoprojektovým
architektom, aj keď jeho výtvarný talent bol neprehliadnuteľný. Jeho „Zelený dom“ s nezabudnuteľným interiérom bol kultovou architektúrou sedemdesiatych rokov.
Ivanov prístup k dotváraniu sídlisk na Dolných honoch či Záhumeniciach svedčí
o posune myslenia smerom od roztratených solitérov a riadkovej zástavby panelákov
k mestským štruktúram. Aj keď tieto vybavenia sídlisk neprežili devastáciu užívateľov,
sú dokladom Ivanovej invencie a progresívneho myslenia.
Významný kus práce vykonal v návrate k architektúre Starého mesta v Bratislave. Najprv
to bola úspešná realizácia prieluky na Palackého ulici. Potom sa s ateliérom začal venovať
rekonštrukciám mestských štruktúr od Obchodnej ulice po Konventnú. Významným momentom bola štúdia rekonštrukcie Obchodnej ulice, ktorá rešpektovala historický koncept. Popri
prežitých modernistických koncepciách I. Bártu a Š. Svetka priniesla aktuálne idey potreby
záchrany európskeho mesta, ako to v tých rokoch prezentovala celá Európa. Tu sa naše názory stretávali. Naša štúdia Obchodnej ulice s F. Kalesným z roku 1980 vychádzala z podobných
ideí. Ivan následne s ateliérom spracoval štúdiu celej zóny až po Koziu ulicu. Tu kompletizoval mestské bloky, dostavoval nárožia a prieluky. Do pôvodnej štruktúry vkladal novostavby.
Spracoval kultúrno – historické analýzy kontextu miesta. Výsledná axonometria tejto zóny
patrí k vrcholným grafickým dielam osemdesiatych rokov.

Foto: Dominika Belanská

Profesor Bohumil Kováč už dnes premýšľa, ako by sa forma tohto obradu dala zdokonaliť.
Podstatná súčasť nádejnej tradície vyplynula však zo záverečných slov dekanky Vitkovej
– pozvala „repromovaných“ absolventov na návštevy fakulty i v budúcnosti. Aby ju
chápali ako „svoju“ a v prípade potreby odovzdali súčasným poslucháčom niečo zo
svojich celoživotných pracovných skúseností. Študentov predsa nevychovávajú len
pedagógovia.
V neformálnom duchu pokračovala slávnosť spoločným obedom v blízkej reštaurácii,
no predovšetkým nekonečným prúdom školských i mimoškolských spomienok. Ukázalo
sa, že prežívajú celkom svieže i v pamäti sedemdesiatnikov. A že ani s tými, ktorí sa
stretnutia dožili, sa život príliš nemaznal.
V I E R A V O J T K O VÁ
Foto: Matej Kováč

Ing. arch.
LADISLAV JÁGERSKY
8. 5. 1925 – 17. 5. 2013
Dňa 17. mája 2013 vo veku 88 rokov opustil rady architektonickej obce Ing. arch. Ladislav Jágerský. Narodil sa
8. mája 1925 v obci Sokolče, dnes zaplavenej vodnou nádržou Liptovská Mara. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, ktoré ukončil maturitnou
skúškou v r. 1945. Počas štúdia na gymnáziu sa zapojil do národného odboja v Slovenskom národnom povstaní, kde bol i zajatý a odvedený do koncentračného tábora
v Halleine, z ktorého pred koncom druhej svetovej vojny ušiel.
Po skončení druhej svetovej vojny a ukončení gymnaziálneho štúdia odišiel
študovať do Prahy na České vysoké učení technické na Fakultu architektúry. Vysokú
školu ukončil úspešne v roku 1950. Potom sa zamestnal v prešovskom Stavoprojekte.
Tu pracoval do r. 1954, hlavne na obnove vojnou zničeného východného Slovenska.
V r. 1954 prišiel pracovať do bratislavského Stavoprojektu. Podieľal sa na množstve

1. 9. 1944 – 21. 4. 2013
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J. M. BAHNA

tajomník BLOK – SAS

Ing. arch. Emanuel Marek

Ing. arch. Eva Šulganová – Spurná preberá pamätný list od dekanky  
Fakulty architektúry STU Ľubice Vitkovej.

V tých rokoch spracoval aj štúdiu na dostavbu Bratislavského hradu. Popri Milučkého
podzemnej verzii a historizujúcom návrhu od Boudu a Masára postavil svoj návrh nového
domu na hradbách, ktorý vo svojom výraze hľadá hlbšie vzťahy k historickému kontextu.
V rámci vyzvanej súťaže spracoval (s podpísaným riaditeľom Fašangom) za Stavoprojekt
návrh Hotela Fórum na Obchodnej ulici. V súťaži poznačenej veľkými zákulisnými a lobistickými bojmi, ktoré končili až na súde, neuspel. Z jeho projektov pre zónu Obchodná
a Konventná sa po zmene spoločenského systému realizoval projekt Slovenskej sporiteľne.
Bol to objekt, ktorý ako prvý aplikoval prichádzajúce nové technológie a materiály. Reprezentoval začiatky deväťdesiatych rokov. Naznačil potrebu uzatvárania urbánnych blokov
po obvode terajšieho Hodžovho námestia. Jeho architektúra vyjadruje Ivanovu expresívnu
povahu. Je nadupaná zložitými formami a detailami. Chcel do nej vložiť všetko, čo si
našetril v časoch socialistického stavebníctva. Tento dom sme Ivanovi závideli – a vidíte
v akom stave je dnes.
Matúš Dulla vo svojej knihe napísal v roku 1993: „Ťažká orba, ktorú musel Marko
uznojene deň čo deň vykonávať v bratislavskom Stavoprojekte bola často len bojom
s veternými mlynmi.“ Nedávno v nekrológu píše: „Po veľkých architektoch nezostávajú len
ich domy, ale aj ich myšlienky“. Pri pohľade na Ivanovo ohrozené významné dielo – Slovenskú sporiteľňu na Suchom mýte – mám dojem, že v súčasnosti sú to už viac myšlienky
než domy, čo po architektoch zostáva. Ivan, patríš medzi architektov, ktorí mi chýbajú.

Absolventi Fakulty architektúry STU z ročníka 1963 po päťdesiatich rokoch.

Bola slnkom prežiarená aprílová nedeľa, keď v šesťdesiatom ôsmom roku života opustil
rady piešťanských architektov kolega Emanuel Marek.
Po absolvovaní štúdia architektúry a územného plánovania na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave sa vrátil do rodného mesta. Posadil sa za
rysovaciu dosku v piešťanskom ateliéri vtedajšieho Zdravoprojektu Bratislava a predsavzatiu navrhovať budovy pre rezort zdravotníctva sa potom až do zániku tejto špecializovanej

projektových akcií a pôsobil vo viacerých funkciách, od projektanta až po vedúceho
ateliéru. V r. 1965 bol členom výboru pre obnovu vodou zaplaveného územia Žitného
ostrova. Za svoju aktívnu činnosť na koncepcii obnovy (predovšetkým) mesta Kollárovo,
dostal v r. 1966 štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu.
Svoje odborné znalosti využil i pre mesto Bratislava, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa
Útvaru hlavného architekta od r. 1977 až do odchodu do dôchodku v r. 1990. Za jeho
pôsobenia bolo na ÚHA vypracovaných množstvo koncepčných materiálov, z nich
najvýznamnejším bol Doplnok Smerného územného plánu hl. mesta SR Bratislava,
ďalej generely funkčných systémov mesta, čiastkové územné plány viacerých mestských
častí a množstvo ďalších. Za svoju odbornú činnosť získal viacero vyznamenaní.
Po odchode do dôchodku sa niekoľko rokov aktívne podieľal na školení sprievodcov
pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Ako bývalý účastník SNP bol aktívnym
členom Zväzu protifašistických bojovníkov a za svoju účasť v odboji dostal niekoľko
vyznamenaní.
V architektovi Ladislavovi Jágerskom strácame prívetivého, seriózneho a odborne
fundovaného kolegu, ktorý pre rozvoj Slovenska vykonal vo svojej profesii množstvo
práce. Česť jeho pamiatke.
I VA N M A R Š Á L E K

projektovej inštitúcie už nespreneveril. Húževnato, skromne, bez uplatňovania nárokov na
publicitu a pochvaly, ako úplne spoľahlivý a činorodý člen autorského kolektívu, pracoval
na návrhoch najrozmanitejších zdravotníckych objektov – od najmenších obvodných stredísk po rozsiahle nemocničné komplexy či iné vysoko náročné liečebné, kúpeľné a rekreačné zariadenia i celé areály. Tento tichý a korektný kolega nevedel používať lakte, nedokázal odmietnuť žiadosť o pomoc, nehľadel na dĺžku pracovnej doby. Vo voľnom čase vášnivo
rád cestoval a vždy sa z ciest spokojne vracal domov, aby sa ďalej venoval svojej práci.
Na cestu, z ktorej sa do Piešťan tentokrát už nevráti, ho 25. apríla odprevádzal mĺkvy
zástup tých, čo ho mali radi a ktorým bude chýbať.
ĽUBOMÍR MRŇA
fórum ar ch itektú ry 3/2 0 1 3
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LAND-URBIA 2013

O P RAVA

Súťažný návrh
od Dušana Požgaya
V predchádzajúcom čísle Fóra architektúry (2/2013)
sme na str. 19 uverejnili ocenené súťažné návrhy na logo výstavy LANDURBIA. Ospravedlňujeme sa za
nesprávne reprodukovaný súťažný návrh výtvarníka Dušana Požgaya. Jeho návrh na logo uverejňujeme
opäť, v správnej podobe.

Inšpirujúce sympózium v Kodani nielen o svetle
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov
Slovenska zorganizovalo v apríli 2013 na výstavisku Agrokomplex
v Nitre prvý ročník výstavy LAND-URBIA 2013. Cieľom akcie je populárnou formou priblížiť urbanistickú, krajinársku a architektonickú
tvorbu širokej verejnosti a o tejto tvorbe, ako i o procese urbanizácie
aj verejne diskutovať. Významnou súčasťou výstavy preto bola paralelne prebiehajúca štvordňová konferencia s medzinárodnou účasťou.
Záštitu nad výstavou prebrali Výbor NR SR pre poľnohospodárstvo
a životné prostredie, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Na výstave si návštevníci mohli prezrieť významné urbanistické a krajinárske riešenia územia, vydarené realizácie, kvalitné koncepcie, vízie a projekty, ktoré
spájala nosná téma výstavy „Plánovaním k rozvoju identity územia“.
Počas úvodného dňa konferencie, ktorý bol venovaný pripravovaným legislatívnym zmenám, sa prezentovali zástupcovia viacerých
rezortov. Mikuláš Huba z výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie v úvode ocenil dobrovoľnícku aktivitu organizátorov LAND-URBIE ako celospoločensky prospešnú a dôležitú pre vzájomnú informovanosť všetkých subjektov participujúcich na formovaní
krajiny a jej identity. Akciu uvítal a podporu poskytol aj primátor Nitry
Jozef Dvonč, predseda ZMOS. Riaditeľ odboru územného plánovania
sekcie výstavby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR Tibor Németh prezentoval pripravovanú novelu stavebného zákona,
časť venovanú územnému plánovaniu. Informáciu o pripravovaných
zmenách pamiatkového zákona priniesol Pavol Ižvolt, riaditeľ odboru
ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR. Ján Julény,
z odboru koncepčných činností, sekcie ochrany prírody a tvorby
krajiny Ministerstva Životného prostredia SR rozpútal zaujímavú
diskusiu o vzťahu ochrany prírody a ekonomiky, dotácií v poľno
hospodárstve a zmenách kultúrnej krajiny v okolí obcí a miest. Viacerí odborníci poukázali na fakt, že úlohou dneška je harmonizovať
vzťah mesta a krajiny ako aj koordinovať často protichodné záujmy,
ktoré sa tu prelínajú.
Anna Dobrucká, predsedníčka ZUUPS a hlavná organizátorka
výstavy, zachytila podstatu celej akcie výrokom: „opäť sa ukázalo,
že komunikácia medzi profesiami je nevyhnutná, rovnako ako i tvorba
spoločných urbanisticko-krajinárskych koncepcií.“ Ako o akcii napísala Martina Jakušová v Urbanite: „Konferencia takéhoto rozsahu
v spojení s výstavou a ďalším sprievodným programom nemá
v oblasti územného plánovania na Slovensku obdobu – išlo o zatiaľ
najväčšiu akciu tohto druhu na Slovensku. Medzi viac než 80 odborníkmi, ktorí prispeli prednáškami či diskusnými vstupmi do programu
konferencie, boli zástupcovia troch ministerstiev, primátori, hlavní
architekti miest, územní plánovači, pamiatkári, environmentalisti,
uznávaní akademici a vedúce osobnosti profesijných združení.
Rakúski, nemeckí, anglickí, francúzski a českí odborníci konferenciu
rozšírili o trendy v európskom kontexte.“ Zborník s výbornými
prezentáciami a odbornými príspevkami, ktoré odzneli počas akcie,
môžete nájsť v elektronickej podobe na stránke nášho združenia
www.zuups.sk.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli
k úspešnej organizácii prvého ročníka LAND-URBIE, podporovateľom,
sponzorom aj fanúšikom. Zároveň Vás ZUUPS s radosťou pozýva na
druhý ročník, o organizácii ktorého budeme v predstihu informovať.
MARTIN JERGUŠ
Predsedníčku ZUUPS, Ing. Annu Dobruckú, ktorá v tejto funkcii pôsobila
od r. 2007, vystrieda Ing. arch. Peter Vaškovič, člen Rady ZUUPS.
Bližšie informácie uverejníme v nasledujúcom čísle Fóra archtektúry (4/2013)
a na www.sasarch.sk.
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Odborníci z celého sveta sa zišli v polovici mája v Kodani na 5. ročníku sympózia VELUX Daylight
Symposium, aby diskutovali na tému svetla v rámci trvalo udržateľného rozvoja stavebníctva a architektúry.
Na sympóziu, ktoré sa konalo v priestoroch Školy architektúry Kráľovskej dánskej akadémie umení, sa zúčastnilo viac ako 250 odborníkov na techniku prostredia,
architektov a projektantov,
ale aj zástupcov odborných
médií. Organizátorom
sympózia bola spoločnosť
VELUX.
Hlavnou témou tohto
ročníka bol nový pohľad
na existujúce budovy.
„Účastníci sympózia
hľadali odpovede na to,
aké šance dáva obnova
budov na lepšie a účelnejšie riešenia svetelnej
techniky. Jej cieľom
je energetická úspornosť budov, ale aj vyšší komfort pre užívateľov pri použití inovatívnych technológií
a materiálov,“ uviedla Ing. arch. Darina Lalíková CSc., zastupujúca VELUX Slovensko.
Účastníci sympózia si vypočuli prednášky 20 špičkových odborníkov z USA, Kanady, Dánska, Veľkej
Británie, Nemecka a Holandska, napríklad prednášku architektky Signe Kongebro z dánskej kancelárie
Henning Larsen Architects (víťazi aktuálneho ročníka Mies van der Rohe Award) o význame svetla v obnovovaných budovách, alebo Florence Lam z Veľkej Británie, ktorá predstavila riešenie osvetlenia a architektúry
nového Múzea Acropolis v Aténach. Nové materiály a zelené technológie pre obnovu budov predstavil dánsky architekt Kasper Guldager.

Iniciatíva proLignum v spolupráci s partnermi zorganizovala ďalšie podujatie o drevostavbách a využití
dreva ako stavebného materiálu. Medzinárodný seminár proLignum Stavby z dreva – Moderné a energeticky efektívne riešenia sa konal 14.5.2013 v Nitre. Nadviazal na semináre, kurzy a konferencie o využití
dreva v stavebníctve a architektúre z rokov 2009 až 2012 v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline.
Architekti, stavební inžinieri, laická a odborná verejnosť sa v rámci prednášok s akademickou garanciou
dozvedela o nových produktoch a riešeniach pre stavby s drevom v mestskom priestore, a energetických
a stavebnofyzikálnych aspektoch moderných drevostavieb.
proLignum je iniciatívou proHolz Austria na propagáciu dreva na Slovensku a v Českej republike.
Cieľom iniciatívy je prostredníctvom prednášok s odbornou garanciou dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva
v stavebníctve a posilniť pozitívny obraz dreva ako stavebného materiálu.
www.prolignum.sk.

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola po šiestykrát slávnostne udelená
cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového
fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013.
Tohtoročnými laureátmi ceny sú historička umenia Mgr. Magdaléna Brázdilová, historik architektúry
Ing. arch. Andrej Fiala a Mgr. Alexander Frický, CSc. (in memoriam), zakladateľ koncepčnej a systematickej pamiatkovej starostlivosti o hnuteľné pamiatky, diela výtvarného umenia a umeleckého remesla.
Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013 odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí 27. apríla 2013 v kostole sv. Antona Pustovníka
v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore.

Anton Supuka:
Výber
z architektonickej
a urbanistickej
tvroby

S ÚŤAŽ ES EJ Í O ARCHITEKTÚRE

Píše ti architektúra?
SAS a o.z. Archimera s podporou British Council Slovakia
vyhlasujú 4. ročník literárnej súťaže pod názvom Píše ti
architektúra? Cieľom súťaže je vzbudiť u mladých ľudí
záujem o architektúru a prostredníctvom vyjadrenia ich
vlastných názorov v podobe autorských esejí a podporovať
autorské písanie ako základ pre rozvoj architektonickej teórie
a aktivizmu. Vyzývame predovšetkým študentov a absolventov vysokých škôl nielen architektonického, ale tiež umeleckého, filozofického, umenovedného či literárneho zamerania,
aby písali a posielali svoje texty na tému: Politické,
ikonické alebo retro? Odborné vzdelanie však nie je
podmienkou pre účasť v súťaži. Zapojiť sa môže každý do
veku 35 rokov. Víťazné práce získajú finančnú a vecnú
odmenu v celkovej výške 1100 EUR.
Termín odovzdania súťažných prác: 22.10.2013
Vyhlásenie výsledkov: november 2013
info: pisetiarchitektura@gmail.com, SAS: 02/54431078,
z_sas@sasarch.sk
www.facebook.com/pisetiarchitektura

Výstava pri príležitosti
životného jubilea architekta
Antona Supuku je výberom z jeho bohatej tvorby od začiatku
70. rokov po súčasnosť. Predstaví interiérové a dizajnérske
diela vytvorené v spolupráci so špičkovými výtvarníkmi
i výber z urbanistickej tvorby, ktorej výsledkom je viac ako
200 schválených územných plánov, a tiež úspešný projekt
revitalizácie jazier Karower Teiche v severnom Berlíne.
Kurátorom výstavy je prof. Štefan Šlachta.
18.7. – 2.8.2013
vernisáž 17.7.2013 o 17.00
Galéria architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15,
Bratislava

V YstaVA

Diplomové práce Katedry
architektonickej tvorby VŠVU

V Ys taVA

Jozef Istenes:
EmpíriArchitektúra

www.velux.sk

Seminár proLignum – Stavby z dreva

V YstaVA

SAS informuje

Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení
a autor pozývajú na výstavu EmíriArchitektúra, ktorá sa
uskutoční v Galérii architektúry SAS pri príležitosti životného
jubilea architekta Jozefa Istenesa. Výstava predstaví prierez
dlhoročnou tvorivou činnosťou architekta.
21.6. – 12.7.2013
vernisáž 20.6.2013 o 17.00
Galéria architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15,
Bratislava
P ONUKA

Prenájom priestorov
v budove SAS
SAS ponúka na prenájom priestory na exkluzívnej adrese v úplnom centre mesta – v krásnej historickej budove Balassovho paláca na Panskej ulici 15 v Bratislave.
Na 3. poschodí sú k dispozícii kancelárske priestory
30,5 m2. Na 4. poschodí je na prenájom veľkorysý podkrovný priestor s celkovou výmerou 215 m2, ktorý môže
slúžiť nielen pre kancelárie, ale aj ako ateliér či malá
galéria. Priestory v podkroví sa dajú upraviť aj na bývanie. Nájomné za mesiac: 7 eur + služby 3,3 eur/m2.
Info: Ján Gehri – 0903 725 713,
alebo osobne v Kancelárii SAS, Panská 15.

Výstava diplomových prác čerstvých absolventov Katedry
architektonickej tvorby na VŠVU predstaví prístupy k tvorbe
architektúry najmladšej generácie architektov. Diplomové
práce – na témy reinterpretácia a dotvorenie panelového
sídliska, ne-miesto, filmový park a tekuté mesto – otvárajú
diskusiu o aktuálnom smerovaní architektúry a spôsobov
jej navrhovania. Autori diplomových prác – Kristína Kráľová,
Marianna Maczová, Vladimír Mrázik, Andrej Otepka a Veronika Trnovská – predstavia svoje projekty počas vernisáže
formou komentovanej prehliadky. Kurátorkou výstavy
je Dominika Belanská.
6.8. – 23.8.2013
vernisáž 6.8.2013 o 17.00
Galéria architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15,
Bratislava

Cena Dušana Jurkoviča
49.ročník
Cena Dušana Jurkoviča
bola zriadená ako trvalá
pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej
architektúry, Dušana
Jurkoviča, a je najstarším
architektonickým ocenením na Slovensku. Cena sa uďeľuje autorovi alebo
autorskému kolektívu za realizované architektonické
alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu
úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej
tvorby na Slovensku.
Návrhy na Cenu je možné podať do 30.6.2013.
Formulár a štatút Ceny nájdete na www.sasarch.sk.
info: Kancelária SAS – 02/5443 10 78,
k_sas@sasarch.sk

jubileá
máj 2013
5. 5. 1943
5. 5. 1963
5. 5. 1963
6. 5. 1953
7. 5. 1938
7. 5. 1948
12. 5. 1958
14. 5. 1943
16. 5. 1943
16. 5. 1948
19. 5.1953
25. 5. 1963
29. 5. 1938
30. 5. 1943

Peter HOLÝ
Dana DROBNIAKOVÁ
Peter VAŠKOVIČ
Ľudovít HORVÁTH	
Eva VÍTKOVÁ
Alexandra KUSÁ
Ladislav BOBČÁK
Tatiana ČUDRNÁKOVÁ
Ľudovít KUPKOVIČ
Ivan KUSÝ
Zuzana LONGAUEROVÁ
Jozef HORNÁČEK
Eva KADOVÁ
Marián DEMČKO

BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BRATISLAVA
KOŠICE
BRATISLAVA
ŽILINA
BRATISLAVA
TRENČ. TEPLICE
BRATISLAVA
BRATISLAVA
BARDEJOV

70
50
50
60
75
65
55
70
70
65
60
50
75
70

jún 2013
2. 6. 1943
6. 6. 1943
7. 6. 1963
9. 6. 1953
16. 6. 1953
17. 6. 1938
19. 6. 1963
20. 6. 1943
20. 6. 1948
21. 6. 1938
21. 6. 1953
21. 6. 1958
22. 6. 1948
25. 6. 1958
30. 6. 1948

Oľga JANÁKOVÁ
Oliver ŠABÍK
Magdaléna MIZERÁKOVÁ
Jozef ISTENES
Ján ŠOLTÉS
Miroslav KOPECKÝ
Peter MRAVEC
Ľubomír RADENA
Marta ŠČEPKOVÁ
Peter LIZOŇ
Vladimír HRDÝ
Iveta HATALOVÁ
Ľuboslava VLČKOVÁ
Ivan ROZDOBUĎKO
Dušan ČUPKA

BRATISLAVA
70
BRATISLAVA
70
PREŠOV
50
NOVÉ ZÁMKY
60
BRATISLAVA
60
BRATISLAVA
75
BANSKÁ ŠTIAVNICA 50
ŽILINA
70
BANSKÁ BYSTRICA 65
BRATISLAVA
75
BRATISLAVA
60
LIKAVKA
55
KOŠICE
65
KOŠICE
55
BANSKÁ BYSTRICA 65

júl 2013
VYs taVA

Marek Jarotta:
Anonymné identity
Maliar Marek Jarotta je čerstvým absolventom Ateliéru
Mal+by Klaudie Koszibzy na VŠVU. Výstava prezentuje jeho
najnovšiu tvorbu i diplomovú prácu, v ktorej sa venuje
tematike „ne-miest“ – frekventovaných priestorov postkapitalistických miest, ako sú letiská, nákupné centrá, autobusové stanice – miest bez identity, vzťahu a historických
väzieb, spojených s dopravou, komerciou a voľnočasovými
aktivitami, v ktorých nastáva strata subjektu v dave.
27.8. – 13.9.2013
vernisáž 27.8. o 17.00
Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava

5. 7. 1953
6. 7. 1943
6. 7. 1948
8. 7. 1943
9. 7. 1963
11. 7. 1943
11. 7. 1953
11. 7. 1958
12. 7. 1953
13. 7. 1943
14. 7. 1948
21. 7. 1963
25. 7. 1963
26. 7. 1963
31. 7. 1953
31. 7. 1958

Tibor ŠKANDÍK
BRATISLAVA
Tatiana VANČOVÁ
BRATISLAVA
Alena KUBOVÁ – GAUCHÉ ŠENKVICE
Marian REMENÁR
TRNAVA
Tomáš JÁVORKA
ŠAMORÍN
Anton VALACH	
BRATISLAVA
Dana BOŘUTOVÁ
BRATISLAVA
Martin KVASNICA
BRATISLAVA
Vladimír ŠIMKOVIČ
BRATISLAVA
Gabriela BEDNÁRIKOVÁ BRATISLAVA
Marta KROPILÁKOVÁ
BRATISLAVA
Jozef ROMÁNEK
KOŠICE
Ľubomír HOLLÝ
NÁMESTOVO
Maroš FINKA
BRATISLAVA
Peter NÁVRAT
BRATISLAVA
Magdaléna JANOVSKÁ LEVOČA

60
70
65
70
50
70
60
55
60
70
65
50
50
50
60
55

Srdečne blahoželáme
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domáce udalosti
FESTIVAL

Opustená (re)kreácia 2013

Výstava
Výstava Opustená (re)kreácia je výsledkom workshopu
študentov a absolventov výtvarných odborov, ktorí svojimi
prácami reagovali na fenomén opustenosti architektonických ikon modernizmu v Trenčianskych Tepliciach.
Kúpeľné mesto so svojou nostalgickou atmosférou ponúka
ideálny priestor na reflexiu zabúdania, ľahostajnosti, spoločenskej aj individuálnej ignorancie, ktoré ústia do chátrania nadčasových hodnôt – vrátane najvýznamnejších
a najohrozenejších funkcionalistických budov Slovenska
– kúpaliska Zelená Žaba a Liečebného domu Machnáč.
21. – 27.6.2013
vernisáž 21.06.2013 o 17.00
Mierové námestie, Trenčín

Verejné prednášky a diskusie
V rámci tretieho ročníku Opustenej (re)kreácie sa
v Trenčianskych Tepliciach opäť uskutoční séria prednášok
o fenoméne funkcionalizmu, kúpeľníctva, architektúry,
výtvarného a filmového umenia. Zaujímaví hostia, napr.
Jan Tabor, Petra Hlaváčková, Marek Adamov a ďalší, predstavia svoje projekty a prispejú do diskusie o záchrane
pamiatok modernizmu.
19. – 26.6.2013
Železničná stanica Trenčianske Teplice
www.abandonedrecreation.com
www.facebook.com/abandonedrecreation
MEDZINÁRODN É KO LOK VIUM

Svetové fórum
mladých architektov
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s CIAF
(Medzinárodný komitét francúzskych architektov) a FMJA
(Svetová federácia mladých architektov) so sídlom v Paríži
a s mestom Košice pripravili medzinárodné kolokvium
Forum mondial des jeunes architectes – Svetové fórum mladých architektov. Fóra sa zúčastnia mladí architekti, mestskí
plánovači a krajinní architekti z 18 krajín. Počas 14-dňového
workshopu s témou Vráťme rieku mestu budú so zahraničnými i slovenskými odborníkmi navrhovať riešenia pre rehabilitáciu nábrežia rieky Hornád v Košiciach. Podujatie sa
bude konať v rámci akcie EHMK 2013 pod gesciou Útvaru
hlavného architekta mesta Košice a s podporou Stavebnej
fakulty a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
15. – 26.7.2013
Košice – EHMK 2013
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VY staVA

FES TI VA L A KONFERENCIA

KOTVY MÁJE
České obchodní domy
1965 – 1975

reSITE

Výstava predstaví pätnásť najvýznamnejších českých
obchodných domov zo 60. a 70. rokov 20. storočia.
Výstave dali meno dva najznámejšie pražské objekty
obchodnej siete Prior: Kotva (Věra Machoninová, Vladimír
Machonin, 1969-1975) a Máj (John Eisler, Miroslav
Masák, Martin Rajniš, 1972-75; od roku 2006 kultúrna
pamiatka), ale medzi prezentovanými budú aj regionálne
Priory z Pardubíc, Olomouca či Plzne. V krátkom priereze
sú na výstave zastúpené slovenské obchodné domy
a neuskutočnené návrhy architektky Aleny Šrámkovej.
Reinštalácia výstavy v Bratislave prebieha v spolupráci
s Oddelením architektúry ÚSTARCH SAV a DOCOMOMO,
ktoré dlhodobo presadzujú spoločenské uznanie hodnôt
kvalitnej architektúry druhej polovice 20. storočia
na Slovensku.
Výstava potrvá do 29. júna 2013.
Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
www.register.ustarch.sav.sk
www.kotvymaje.cz

Sprievodné akcie:
Komentované prehliadky architektúry
na Kamennom námestí
v spolupráci s Námestie pre ľudí a M_P_BA
15.6., 20.7., 17.8., 21.9.2013
www.namestiepreludi.sk
www.facebook.com/namestiepreludi
www.mpba.sk

zahraničné udalosti
VY staVA

Adolf Loos – Učiť sa bývať
Rakúske kultúrne fórum a Múzeum hlavného mesta Praha
pripravili výstavu, ktorá približuje život a tvorbu priekopníka európskej modernej architektúry Adolfa Loosa. Výstava
sa koná pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia. Na príkladoch z Plzne, Prahy či Brna predstaví loosovské „programy obytého priestoru“, ktoré demonštrujú jeho dodnes
inšpirujúce umelecké zaobchádzanie s priestorom,
materiálom či svetlom.
Výstava potrvá do 19. septembra 2013.
Rakúske kultúrne fórum, Jungmannovo náměstí 18, Praha
Vstup voľný!
www.rkfpraha.cz

Konferencia reSITE sa zameriava na naliehavé otázky rozvoja verejného priestoru z pohľadu architektúry, ekonómie,
plánovacích procesov a demokracie. Svoje pohľady na
rezonujúce témy inovatívneho vedenia miest, inteligentného designu, nových stratégií mestského plánovania, interdisciplinárneho dialógu a prezentácie zahraničních expertíz
prednesie viac ako 50 vybraných expertov z celého sveta.
Paralelne prebiehajúci festival reSITE prinesie oživenie
verejných priestorov Prahy rozmanitými intervenciami
a aktivitami pre širokú i odbornú verejnosť.
konferencia: 20. – 21.6.2013
festival: 19.– 23.6.2013
Praha
www.resite.cz

Píše ti architektúra?
súťaž esejí o architektúre
Máš do 35 rokov a chceš
vyjadriť svoj názor? Tak píš!

KOMENTO VAN É P REH L IADKY

Letné prechádzky Viedňou
Sommertour 1:
Kleine und große Neuigkeiten entlang der U2
Prehliadka prevedie okrem iného aj Koncertnou sálou
Viedenského chlapčenského zboru a univerzitou
WU-Campus, kde ponúkne pohľad na impozantné
projekty významných architektov z celého sveta.
26.7, 30.8., 27.9.2013 od 15.50 do 18.00
Miesto stretnutia: pred budovou MuTh – Musik & Theater,
Obere Augartenstrasse 1E, Wien
Vstupné: 18,00 eur + cestovný lístok na metro

téma 2013:

Sommertour 2:
Donaukanal / Stadt am Wasser
Prehliadky povedú od sporiteľne Otta Wagnera popri
dunajskom kanáli k Uranii, Ringturm Jean Nouvel Tower,
prístav Wien City a k47 až po Schwedenplatz.
13.7., 10.8., 14.9.2013 od 15.50 do 18.00
Miesto stretnutia: Postsparkasse Wien,
Georg Coch-Platz 2, Wien
Vstupné: 16,00 Eur
Prehliadky sú v nemeckom jazyku.
Je potrebné sa prihlásiť sa na: +43 1 522 31-15
alebo office@azw.at
Info: essl@azw.at
www.azw.at/event.php?event_id=1359

Prehľad podujatí UIA

1.cena 500eur

Politické,
ikonické,
alebo retro?

2.cena 300eur
3.cena 200eur

Výročné zasadnutie
Amerického inštitútu architektúry
20. -22. jún 2013
Denver, Colorado (USA)
www.aia.org
Zasadnutie Výboru UIA
18. – 19. júl 2013
Denver, Colorado (USA)
uia@uia-architectes.org
Lídri v stavebníctve
28. júl – 1. august 2013
AIA Americký inštitút architektúry
www.aia.org

termín na odovzdanie
súťažných prác:

22.október2013

23. medzinárodný seminár architektúry
a urbanizmu
Nové možnosti v urbanizme, projekty a utópia
28. júl – 1. august 2013
Camerino (Taliansko)
giovanni.marucci@unicam.it, www.unicam.it
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www.facebook.com/pisetiarchitektura pisetiarchitektura@gmail.com
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