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krištáľoVé krídlo za rok 2012

Slávnostné vyhlasovanie laureátov 16. ročníka Krištáľového krídla 

za rok 2012 sa konalo 27. januára 2013. V oblasti architektúry  

nominovala porota troch kandidátov – architektov Petra Abonyiho, 

Andreu Klimkovú a Ivana Kubíka. Držiteľom Krištáľového krídla 

sa stal architekt Peter Abonyi za dielo Sídlo Gas Oil Engineering 

v Spišskej Teplici pri Poprade. Peter Abonyi vo svojej tvorbe rozvíja 

génia loci podtatranskej oblasti, kde žije a kde tiež vytvoril väčšinu 

svojich diel, za ktoré získal už viaceré významné ceny. 

J .  M .  B A h n A

4
Sabina Jankovičová
Sochárske diela vo verejnom priestore spred 
roka 1989 sú zväčša v zlom stave. Sú ohrozované 
vandalmi, takmer vždy posprejované alebo inak 
poškodené. Fontány sú väčšinou nefunkčné 
a zdevastované. Diela nemajú žiadnu starostlivosť 
a mnohé z nich by ju veľmi potrebovali.  
náš zoznam jasne ukazuje aktuálny stav.

8
oliver kleinert
Dlhodobo nevyužitý priestor pod Mostom 
SnP priam vyzýva na zlepšenie, vdýchnutie 
života, očistenie a dekriminalizáciu. Preto sme 
sa rozhodli naštartovať projekt kontAKT, ktorý 
by toto problematické miesto využil pre kreatívne 
centrum, po ktorom je v súčasnosti v Bratislave 
veľký dopyt. 

13
lívia Gažová
Prebdených nocí je v živote študenta  
architektúry veľa. na rozdiel od tých strávených 
nad modelom, sú také, na ktoré sa nevýslovne 
teší. Jednou z nich je aj noc architektúry,  
ktorá sa na Fakulte architektúry STU konala  
už po štvrtý krát.
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Čo môžeme bratom  
Čechom závidieť?

nedávno sme si pripomenuli dvadsať 
 ro kov od rozdelenia spoločného štátu 
 Če chov a Slovákov. Rozdelením republiky 
sa oficiálne rozdelila aj československá 
 architektúra na českú a slovenskú 
 architektúru. Každá z nich nadviazala 
na odkaz spoločného dedičstva po svojom. 

Popri rôznych iných veciach, ktoré majú Česi lepšie, 
im závidím pravidelné príspevky o architektúre v ich 
najlepších novinách. Každú sobotu sú dva celostrán-
kové články o architektúre súčasťou príloh Relax 
a Orientace v denníku Lidové noviny, ktorý má 
už stodvadsaťročnú tradíciu. A sú to príspevky 
 zaujímavé a aktuálne.

Zdeněk Lukeš, bývalý kolega profesora Šlapetu, 
je architekt, historik, publicista a pedagóg. Pôsobí 
ako pracovník pamiatkového odboru kancelárie 
Prezidenta republiky na Pražskom hrade. Má k dis-
pozícii archív technického múzea. Píše väčšinou 
o historickej, často medzivojnovej, architektúre,  
o jej rekonštrukciách či dostavbách alebo o stav-
bách, ktoré sú v ohrození. 

Adam Gebrian, mladý architekt, sa venuje 
súčasnej architektúre. Väčšinou sleduje tvorbu  
svojej generácie, ktorej rozumie. Citlivo analyzuje 
aktuálne problémy, často na drobných mimopraž-
ských stavbách. 

Táto dvojica vyprodukuje pravidelne týždenne 
čitateľné články o architektúre. Aj za minulého  
režimu v Rudom práve už mávala stĺpček o architek-
túre Radka Sedláková. Aj lepšie rakúske denníky  
(Die Presse, Der Standard) majú svoje pravidelné 
architektonické rubriky. na Slovensku sa takáto 
 periodicita a profesionalita v publikovaní architektúry 
nedarí. Je možné, že verejnosť ani nie je vychovaná 
na konzumáciu architektúry. Je tu aj menší trh  
pre informácie. Aj naše najkultúrnejšie noviny 
 zaujímajú hlavne developerské prešľapy.  
Je architektúra príliš seriózna téma? 

U nás sa dosť nekriticky prehodnocuje a obhajuje 
budovanie monofunkčných sídlisk, bez toho, aby 
niekto paralelne predniesol mladej generácii reálnu 
historickú situáciu krajiny v čase ich budovania 
a vtedajšie prolémy s urbanizmom a stavbou miest. 
Je dobré si pozrieť z odstupu Chytilovej film „Panel 
Story“ a na nejakú dobu máte po ideáloch. naša 
málo urbanizovaná krajina bola otvorená sorele 
i monumentálnej moderne. Máme asi najväčšie 
množstvo panelových bytov na počet obyvateľov. 
Objektívnejší pohľad na sídliská poskytla Lukešova 
recenzia výstavy v Staro mestskej radnici – „Pražské 
paneláky dnešníma očima“. V Čechách už dokonca 
zbúrali niekoľko panelákov, ktoré rušili historické 
siluety miest.    

naši teoretici z akadémie nerozlišujú monu-
menty, ktoré boli súčasťou ideologického zápasu 
dvoch systémov a monumenty, ktoré vznikli  
z kreativity tvorcov akoby mimo oficiálneho prúdu. 

V „lidovkách“ boli publikované príspevky Zdeňka 
Lukeša k architektúre z „doby temna“. V prvom 
vybral stavby, ktoré sú jednoznačne poznačené  
ideologickým pozadím a agresivitou monumenta-
lizmu (Zjazdový palác, hotel Forum či dostavba 
národného divadla a nastavba parlamentu). V dru-
hom príspevku „Kvalita z doby temna“ uvádza stavby, 
ktoré navzdory pochmúrnej dobe boli prínosom 
k architektúre. K týmto patria obchodné domy Kotva 
a Máj, hlavná stanica či rekonštrukcia Veľtržného 
paláca. Podobne by sme mali diferencovať aj naše 
monumenty tohto obdobia. 

Koncom minulého roku sa v jednom článku 
Adam Gebrian dotkol československých vzťahov. 
Bolo to pri príležitosti 20. výročia rozdelenia repub-
liky. Už názov článku „neznáme architektonické 
Slovensko“ prezradil, že mu je Slovensko naozaj 

neznáme. To čo tam prezentuje je príliš povrchný 
pohľad človeka, ktorý sa pohybuje iba v určitej 
komunite a túto povyšuje na reprezentantov  
krajiny. Slovensko ako eldorádo experimentu?  
Také experimenty, ktoré neprežili ani rok by v čes-
kých krajinách nikto nepostavil. Slovensko ako 
 liaheň teoretikov? Máme ich tu celkove asi štyroch 
(oproti desiatkam českých teoretikov). Vrcholom 
je tvrdenie, že Slováci sú najúspešnejší v konverzii 
starých objektov. Možno si pán architekt pletie 
Slovensko so Slovinskom. Práve tej konverzie  
je na Slovensku minimum a zbúra sa všetko, čo je 
v ceste biznisu. Slovensku chýba kultúrno – histo-
rické povedomie a úcta k tradíciám. Aj preto je 
 krajinou neoranou pre experiment.

Československé vzťahy majú stáročnú tradíciu. 
Po rozdelení republiky sa zmenili formy spolupráce. 
V kultúre sa vzájomné vzťahy naďalej rozvíjajú. 
V architektúre, ktorá je závislá od prílivu zahranič-
ných partnerov, sa však bývalá exkluzivita vplyvu 
českej architektúry pomaly vytráca.

J .  M .  B A h n A
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mimoarchitekti

MIMOarchitekti je názov mladého  
bratislavského ateliéru, ktorý oslovuje  

dynamickou tvorbou, inovatívnymi nápadmi,  
hravosťou, farebnosťou a humorom. 

Ich všestranná tvorba sa nesie v znamení  
spolupráce s dizajnérmi a výtvarníkmi.

12
katarína Boháčová
na začiatku nášho trojročného snaženia stáli 

dôležité otázky: Ako študentom ponúknuť niečo 
nad rámec štandardnej výuky? Ako rozšíriť  

spektrum inšpiratívnych ľudí, ktorí budú 
motivovať ich kroky v budúcnosti?

15
Ján Bahna

Amfiteáter si vyžaduje prístup odlišný  
od okolitej existujúcej zástavby. Vhodné 

je rešpektovanie jedinečnosti geomorfológie  
 amfiteátra a jeho priznanie v priestorových 

 konceptoch, nie intenzívne kobercové  
zastavanie svahu.
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sme sa spýtali posledný deň pred tlačou Tibora Bartfaya 
– a zistili sme, jeden robil on a druhý Ludwik Korkoš. 
Problém je aj to, že sami sochári vám nedajú kompletný 
zoznam svojich diel. niektorých treba volať aj tri razy 
a overovať zakaždým ďalšie a ďalšie dielo... Aj s pánom 
Bartfayom sme konzultovali jeho diela niekoľko ráz, 
a napriek tomu mu nenapadlo povedať nám o autorstve 
spomínaných reliéfov. Preto nám aj unikla jeho socha 
na stanici nové Mesto, vedeli sme o nej, ale nepoznali 
jej autora. Sochu sme nenašli tam, kde sme to očakávali. 
Usúdili sme, že už neexistuje, až teraz sme sa dozvedeli, 
kde presne je. Takže teraz isto vieme, že táto jedna vec 
v zozname chýba... A pravdepodobne sa ešte objavia  
ďalšie, lebo ex post si zrejme autori zrazu spomenú,  
čo by tam ešte malo byť...

Istou nevýhodou bol aj časový limit na celú prácu – 
jeden rok. neumožnilo nám to navštíviť všetkých autorov 
osobne, ani nebolo možné prejsť priamo všetky ulice 
 Bratislavy. Bolo by možné napríklad osloviť ešte niektoré 
priemyselné podniky a vybaviť povolenia na vstup do ich 
areálov, pretože je možné, že v mnohých uzavretých 
priestoroch sa nejaké sochy nachádzajú, napr. v Palme 
alebo Dimitrovke. Tento spôsob pátrania v teréne by si 
však vyžadoval inú časovú aj personálnu kapacitu.

V čom – z pohľadu celej spoločnosti – môže 
takýto zoznam pomôcť?

 Zoznam slúži ako jasná a základná informácia, čo tu 
v Bratislave máme. Môže byť zaujímavý pre laikov, obča-
nov, ktorí chcú poznať svoje mesto z tohto pohľadu. 

Zoznam je určený pre mestské časti, ktoré, paradoxne, 
nemajú kompletné súpisy svojich pamätihodností. Petr-
žalka mala v zozname niektoré sochy, ale nie všetky, a len 
útržkovité informácie. Iné mestské časti o svojich dielach 
ani netušia – to bol aj prípad Ružinova. Pri zbúraní sochy 
Čas od Jozefa Jankoviča starosta povedal, že prvý raz 
počuje, že tam bola socha. To je vizitka našich samospráv 
a kompetentných orgánov. Súpis má teda napomôcť, aby 
mali tieto informácie jasne pred sebou. navyše by sa ako 
vlastníci mali o diela adekvátne starať, čo sa zatiaľ nedeje. 
Súkromní vlastníci si, dúfam, takisto uvedomia svoju  
zodpovednosť za kultúrne dedičstvo, ktoré sa im často 
dostalo do rúk náhodne a zadarmo – dielo skrátka kúpili 
aj s budovou. V ideálnom prípade by mal súpis zamedziť 
ďalším deštrukciám sôch. Zodpovední vlastníci by pred 
stavebnými úpravami informovali samosprávu alebo  
galérie či iné inštitúcie o svojich zámeroch.

V akom stave sú sochy vo verejnom priestore 
na Slovensku (resp. v lokalite, ktorú spracúvate) 
z vášho pohľadu? 

Diela vo verejnom priestore majú rôzne postavenie. 
Okrem tých najnovších, v dobrom stave sú len tie, ktoré 
sú významnými pomníkmi a pamätníkmi, čiže istým spô-
sobom plnia svoju funkciu pre túto spoločnosť – pripomí-
najú osobnosti alebo udalosti, ktoré sú spoločnosťou 
akceptované, oslavované, s ktorými sa identifikuje. 

Ostatné sochárske diela spred roka 1989 sú zväčša 
v zlom stave. Sochy v priestoroch sídlisk sú ohrozované 
vandalmi, sú takmer vždy posprejované alebo inak poško-
dené. Fontány sú väčšinou nefunkčné a zdevastované. 
V lepšom prípade je dielo v rámci nevhodnej údržby len 
pretreté nevhodným náterom, ktorý ničí jeho pôvodný 
vzhľad a expresiu. Problémom je aj vegetácia, ktorá diela 
postupne pohlcuje. nie sú ošetrované proti poveternost-
ným vplyvom, takže rôzny stupeň poškodenia vykazujú 
najmä sokle, nádrže fontán a podobne. Skrátka, diela 
nemajú žiadnu starostlivosť a mnohé z nich by ju veľmi 
potrebovali. náš zoznam jasne ukazuje aktuálny stav.

Súpis sochárskych diel Bratislavy sme predstavili 
verejnosti a pokrstili 8. apríla v Galérii Cypriána Majerníka.

Za rozhovor ďakuje 
B E ATA  V R Z G U L O VÁ

SúpiS SochárSkych 
diel V BratiSlaVe:  
ako napínavá  
detektívka

K pamiatkam sa nesprávame tak, ako by si zaslúžili. 
Mnohé vôbec nepoznáme – a to nielen laická 
 verejnosť, ale ani odborníci. „Urobiť poriadok“ sa 
podujala kunsthistorička Sabina Jankovičová. 
Projekt vznikal pod združením Resculpture.sk.

Čo bolo podnetom na vypracovanie súpisu pamia-
tok? Na aké pamiatky sa zameriavate, resp. ktoré 
obdobie mapujete?

Pojem pamiatka je zatiaľ v našom prípade skôr túžbou 
ako realitou. Diela, ktoré sme mapovali, totiž nemajú žia-
den štatút – nie sú akceptované ako pamiatky, ani nie sú 
v rámci mesta verejnosťou vnímané ako pamätihodnosti. 
V podstate na papieri de facto neexistujú – alebo doteraz 
neexistovali. To bola východisková situácia pred vypraco-
vaním súpisu. Tieto diela boli v mnohých prípadoch 
v anonymite a v zabudnutí, existovali, ale nikoho nezaují-
mali. Navyše voči dielam spred roka 1989 existo-
vali predpojaté názory aj zo strany niektorých 
kunsthistorikov, architektov aj umelcov, že sú 
to komunistické a teda nekvalitné diela, ktoré 
si pozornosť vôbec nezasluhujú. 

Podnetom na vypracovanie súpisu sochárskych diel 
v Bratislave bola reálna potreba tento súpis mať. Brati-
slava, napriek tomu, že je hlavným mestom, doteraz 
podobný zoznam sôch z novšieho obdobia nemala. Súpis 
mapuje všetky exteriérové sochárske diela na území Brati-
slavy od roku 1945 do 2012. Do zoznamu sme zaradili 
trojrozmerné diela, aj reliéfy a okrem voľnej tvorby aj fon-
tány, pretože majú vo väčšine prípadov sochársku podobu. 
V zozname sú aj diela, ktoré vznikli v rámci sympózií, 
sochárske náhrobné kamene v Slávičom údolí, Galéria 
horský park a expozícia Múzea Danubiana.

Do zoznamu sme zaradili všetky verejne prístupné 
 exteriérové diela, aj keď mnohé z nich sa nachádzajú 
dnes na súkromných pozemkoch inštitúcií a podnikov.

Čo všetko o sochárskom diele sa zo súpisu 
 dozvieme? Nadväzujete na nejaký iný podobný 
súpis pamiatok?

 Súpis je „suchým strohým zoznamom“ toho, čo v Brati-
slave je. Zrieka sa hodnotenia kvality, nekvality, porovnáva-
nia alebo kunsthistorického rozboru. Samozrejme, diela 
hovoria samy za seba, a preto je možné vyvodiť isté závery. 
Ukazujú napríklad isté tendencie v jednotlivých obdobiach, 
napr. pred rokom 1989 a po ňom. 

zoznam ukazuje diela ako artefakty, ktoré  
sú zrkadlom doby a ako také si zasluhujú pozor-
nosť. Samozrejme tie kvalitné, a tie sú práve väč-
šinou spred roka 1989, by si zaslúžili adekvátnu 
pozornosť aj vzhľadom na ume leckú kvalitu 
a z nej vyplývajúcu hodnotu a cenu.

V úvodnom texte vysvetľujeme postup našej práce, 
zdôvodňujeme výber diel a v stručnosti hodnotíme histó  
riu tvorby diela do verejného priestoru po roku 1945 
a súčasnú situáciu. Každé dielo má fotografiu a uvedené 
základné údaje: autora, názov, rok vzniku, materiál, roz-
mery, umiestnenie a aktuálny stav. nenadväzujeme na  
iný zoznam,  pretože žiaden kompletný zoznam neexistuje. 
Prirodzene vychádzame z dostupných archívnych údajov. 
Tie však  neboli zamerané na konkrétne mesto, lokalitu.

môžete stručne opísať, ako konkrétne pri práci 
postupujete? aké územie sa „vojde“ do vašej 
 mapy sochárskych diel?

na základe štúdia materiálov Slovenského fondu 
 výtvarného umenia (SFVU) boli vytvorené zoznamy toho, 
čo sa v teréne nachádza. SFVU budoval archív fotografií 
monumentálnych diel približne od polovice 70. rokov. 
V 80. rokoch sa robili aj každoročné súpisy osadených 
diel. Archívne zoznamy však nie sú kompletné, preto sme 
priebežne oslovovali jednotlivých autorov. Vytipované 
 diela sme potom vyhľadávali v teréne. niektoré sme obja-

vili aj náhodne. nemali sme kapacity fyzicky prejsť všetky 
ulice Bratislavy, ako to robí ďalší tím zameraný na túto 
tému. napriek tomu – na základe štúdia archívov a dobo-
vej literatúry – sa pravdepodobne podarilo zachytiť všetko 
podstatné.

Diela sú rozdelené do jednotlivých mestských častí 
a radené chronologicky. Mapujeme územie veľkej Brati-
slavy, čiže všetky okrajové štvrte aj miesta, ktoré istým 
spôsobom sú k Bratislave viazané: napríklad trojhraničný 
bod Rakúsko – Maďarsko – Slovensko pri Čunove, ktorý 
je miestom sochárskeho sympózia, alebo Danubianu,  
ktorá už nie je na katastrálnom území Bratislavy, ale je  
kultúrnym bodom Bratislavčanov.

musíte prekonávať aj nejaké prekážky (napr. 
administratívne)? Čo by vám prácu uľahčilo?

Prekážkou je nedostatok jasných zdrojov informácií. 
Práca bola z väčšej časti napínavou detektívnou úlohou. 
Vypátrať a zostaviť zoznamy, následne vypátrať diela – lebo 
v zoznamoch SFVU nie je uvedená ulica alebo konkrétne 
miesto, napríklad len mestská časť. Aj na archívnych foto-
grafiách sú údaje torzovité. následne treba pátrať po autor-
stve diel – a nie vždy sme boli úspešní. 

niektoré diela boli záhadou, ktorú bolo treba skutočne 
rozlúštiť. Som presvedčená, že práve preto bola táto práca 
potrebná. nikto napríklad netušil, kto je autorom keramic-
kých reliéfov na prvom bratislavskom paneláku. Každý vie, 
že je to významná stavba, ale žiaden odborník nepozná 
autorstvo týchto diel – kunsthistorici, architekti, teoretici 
architektúry, ani keramikári nepoznali odpoveď. náhodou 
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Sabina Jankovičová. Foto: Peter Bartoš

Václav Kautman: Vtáci – 1960, sídlisko Februárka, Račianska 23. Foto: Sabina Jankovičová

Pavol Tóth: Matka – 1980, Dubravka, Talichova 2. Foto: Sabina Jankovičová Peter Roller: Bez názvu –  1989, Petržalka, Vlastenecké námestie. Foto: Sabina Jankovičová
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koolhaaS  
a pekinský paradox

Rem Koolhaas bol ustanovený kurátorom Benátskeho bie-
nále 2014 v prvých dňoch januára 2013. Koolhaas je holan-
ďan, pochádza z Rotterdamu. Spolu s Eliom a Zoe Zenghe-
lisovcami a Madelon Vriesendorp založil v roku 1975 OMA 
– Office for Metropolitan Architecture. Je známy pre svoju 
zanietenú neortodoxnú publikačnú a architektonickú činnosť 
(označovanú aj ako bizarnú), vďaka súťažiam, realizáciám 
a tiež svojmu think-tanku AMO. 

Dnes Rem Koolhaas s OMA realizuje po celom svete. 
V súčasnosti je vo výstavbe Garage Center for Contempo-
rary Culture v moskovskom parku Gorkého, v USA nedávno 
dokončili Divadlo Wyly v Dallase (spolupráca: Ole Schee-
ren a Cecil Balmond) a Milstein hall v Cornell (spolupráca: 
Joshua Prince-Ramus). najnovšiu realizáciu má na čínskom 
Tajvane – Taipei Performing Arts Centre (spolupráca: Ole 
Scheeren, David Gianotten, Cecil Balmond, Ippolito Pestel-
lini Laparelli). 

V roku 2002 zvíťazil v medzinárodnej architektonickej 
súťaži na nové pekinské Sídlo čínskej centrálnej televízie 
– CCTV. Bolo to v období, keď sa v rámci príprav Čínskej 
ľudovej republiky na usporiadanie Letnej olympiády 2008 
cielene požadovala výnimočná architektúra, charakterizujúca 
nový Peking. Odvahe a rozletu architektonickej tvorby sa 
otvorili nielen horizonty, ale aj štedré investície. 

Víťazstvom v súťaži sa Rem Koolhaas zaradil medzi 
nepopierateľné hviezdy súčasného svetového architektonic-
kého neba, ktoré realizovali stavby v Pekingu. novú Južnú 
stanicu pre rýchlovlaky typu TGV realizoval Terry Farrell, 
no vý Terminál T3 pekinského medzinárodného letiska nor-
man Foster, budovu národného centra Opery (prezývanú 
„vajce“) Paul Andreau, obytný celok Linked hybrid (750 
bytov) Steven holl s čínskou výskumnou účasťou. Priro-
dzene, že najznámejšiou realizáciou bol a ostal olympijský 
areál a Olympijský štadión, prezývaný „hniezdo“, ktorý 
navrhli Jacques herzog, Pierre De Meuron a Ai-Weiwei. 
Zaha hadid sa tu tiež prezentovala nedávno, keď dokon-
čili jej obchodné centrum Galaxy Soho. Všetkými týmito 
stavbami sa pýši dnešný Peking. Keď mi však v apríli 2012 
vnútri zaujímavého okrsku Linked hybrid Stevena holla, 

ktorý mal tiež mal charakterizovať nový Peking, zakázali 
fotografovať, bol som prekvapený.

Koolhaasov komplex CCTV je realizovaný na východ  
od centra Pekingu – Zakázaného mesta. Zatiaľ leží na okraji 
novobudovaného mrakodrapovej biznis štvrte. Po jej 
dostavbe sa má CCTV ocitnúť v jej centre. Obsahuje  
473 tisíc m2 plôch – okrem administratívy tiež štúdiá, 
1500-miestne auditórium, výstavné priestory, media park, 
múzeum a luxusný hotel pre 241 hostí. S Koolaasom a OMA 
na CCTV spolupracoval tradične Ole Scheeren. Statiku riešil 
Cecil Balmond z firmy ARUP a projekčne spolupracoval 
miestny inštitút ECADI (East China Architectural Design  
and Research Institute). 

Dominantná časť komplexu CCTV s výškou 230 metrov 
je tvarovo originálna. nápad spojiť dva šikmé mrakodrapy 
na ich vrcholoch ťažkou hmotou horizontály so zalomením, 
nasmerovaným do priestoru odklonu veží, je odvážny. Pre 
Koolhaasa a jeho trvalé úsilie hľadania nového je však cha-
rakteristický. nesporne dosiahol klasickými prostriedkami 
architektúry obdivuhodne sugestívnu hru jej hlavných hmôt, 
ktoré v komplexe oprávnene dominujú. Priveľa ďalších šik-
mín nižších, vedľajších hmôt multimediálnej časti komplexu 
CCTV prezentuje rukopis architekta, razanciu účinku celku 
však rozptyľujú.

Architektonický koncept i realizácia CCTV rozvlnila hla-
dinu na oboch krajných póloch architektonického diskus-
ného spektra a iste bude pokračovať. CCTV má príliš veľa 
zvláštností na to, aby sa do histórie vývoja architektúry len 
jednoducho zaradila. Žiaľ, jednou z nich bol požiar na stavbe 
na počiatku roku 2009, ktorý oddialil dokončenie stavby. 
(Stavať sa začalo v r. 2004 a výstavba mala skončiť už 
k Olympiáde 2008.) Od idey po realizáciu uplynulo teda 
okolo 10 rokov a to je pri dnešnej frekvencii svetových  
noviniek a pohybov v architektúre až priveľa. 

V apríli 2012 stavba končila opravou hotela. Keď som 
vtedy, v pravom pekinskom smogu sídlo CCTV fotografoval, 
na pozemku už boli aj záhradníci. Lenže pracovali za čerstvo 
novým – ale určite definitívnym – vysokým priehľadným 
plotom. Prekvapil ma. Oddeľoval prístup širokej verejnosti 
od bohatej parkovej úpravy, vyvedenej až na strechu najniž-
šej hmoty Koolhaasovej kompozície, hlboko pod spomínanú 
zalomenú spojovaciu hmotu šikmých vertikál. Park teraz 
zrejme zostane vyhradený len pre úradníkov a návštevníkov 
mediálneho areálu CCTV, ale obyvateľom mesta trvalo slúžiť 
nebude.

Žeby v Pekingu nevedeli tento verejný priestor ustrážiť 
a preto ho musia oddeliť plotom? To sa zdá byť nemožné. 
Asi kilometer na západ od komplexu CCTV sa nachádza 

verejný priestor najväčšieho námestia sveta Tienanmen.  
Tam sa denne pohybujú desaťtisíce ľudí a poriadok tam  
funguje tak dobre, až to udivuje. Skôr sa mohlo stať, že nie-
kto veľmi iniciatívny objavil, že CCTV je objekt strategického 
významu ideového pôsobenia... a rozhodol sa chrániť svoje 
teplé miesto. V dobe vyspelej elektroniky preto nechá chrá-
niť architektúru kozmickej doby na svojej úrovni myslenia 
– sedliackym plotom. Určite mu to nadriadení aj schválili. 
Alebo si to priam vyžiadali?

Dnes je už zrejme všetko dokončené a iste sa objavia 
vyretušované fotografie (s modrým nebom – bez smogu) 
vyleštenej architektúry CCTV, ktorá pred desiatimi rokmi 
podpichla svet architektov k debatám. Táto kompozícia 
Rema Koolhaasa dá zabrať nielen fotografom, pokiaľ sa 
pokúsia zachytiť pravdu o šikmosti hmôt architektúry CCTV. 
Jej tvar prekvapil. Študovaní sa ešte ani nedohodli, ako ho 
pomenovať (dopracovali sa napríklad k „netradičnej mest-
skej štruktúre dvojmrakodrapu“), a majú zarobené na ďalšie 
problémy. naposledy sa podľa mineralógie ešte dal popísať 
Le Corbusierov montrealský Pavilón Philips. Od doby 
Franka Gehryho vládne priebežná kríza. novotvary hranaté, 
oblé, alebo kombinované sa nezadržateľne množia, architekti 
využívajú výdobytky vývoja techniky a architektúru aj  
„po sochársky“ modelujú.  

Pekinský národ prezýva Sídlo CCTV „nohavice“. Je to 
vtipné, ale... nebolo by vhodné, aby sa kurátor benátskeho 
Bienále 2014 a s ním architekti v dobe počítačov už od nie-
koho osvieteného oficiálne dozvedeli systém, ako unisono 
popisovať tvar, ktorý sám vytvoril? A súčasne tiež škálu 
novotvarov, ktorými nás súčasný vývoj architektúry vše-
obecne prekvapuje? Že by to bola téma pre náš benátsky 
pavilón?

L U M Í R  LÝ S E K
Foto: autor

BatterSea poWer StatioN  
premení sa na múzeum architektúry?

Určite poznáte monštrum so štyrmi vežami – komínmi, 
Battersea Power Staion, ktoré dominuje siluete Londýna  
vo štvrti Chelsea. Monument Battersea máme zakódovaný 
aj zo sedemdesiatych rokov, keď ju použili Pink Floyd  
na obale svojho albumu Animals. 

Londýnska katedrála priemyslu bola postavená v roku 
1930 podľa projektu Giles Gilbert Scotta. Od roku 1983  
je mimo prevádzky. námety a projekty na jej nové využitie, 
ktoré sa odvtedy objavili, by zaplnili knihu.

V Londýne nedávno vyhodnotili ideovú súťaž na  
rekonštrukciu tejto veľkej elektrárne na múzeum architek-
túry. Jej víťazom je francúzsky Atelier Zündel Cristea. 
Víťazný ateliér navrhuje areál transformovať na architek-
tonický zábavný park, ktorý prepojí voľný čas a stavebnú 
kultúru. Architekti z ateliéru AZC – Gregoire Zündel,  
Amilcar Ferreira, Charles Wallon a Tanguy Aumont –  
navrhli hmotu elektrárne, v ktorej situovali múzeum archi-
tektúry a ďalšie galerijné plochy, previazať s húsenkovou 
dráhou a pešími trasami. Chcú vyprovokovať k aktivitám  
aj blízko ležiacu sesterskú galériu Tate Modern.

Múzeum má ponúknuť poznanie architektúry a súčas-
ne ľahkosť a vtip – autori návrhu sú presvedčení, že v mú-
zeu by nemala chýbať ani zábava. 

J .  M .  B A h n A

toyo ito  
laureátom  
pritzkeroVeJ ceNy

Tento rok bol ocenený porotou Pritzkerovej ceny 71 ročný 
japonský architekt Toyo Ito, „tvorca stavieb nezávislých  
na čase“. Popri USA má Japonsko najviac nositeľov 
Pritzkerovej ceny, ktorú od roku 1979 udeľuje nadácia 
hyatt každoročne za trvalý architektonický prínos. Cenu 
sprevádza šek na 100 tisíc amerických dolárov a bronzová 
plaketa. Samozrejme, je s ňou spojené aj nevyčísliteľné 
renomé.

Toyo Ito vidí sociálnu zodpovednosť ako úlohu archi-
tektov. nedávno to predviedol na Bienále v Benátkach. 
Japonský pavilón, v ktorom prezentoval projekt obnovy 
v regiónoch Sendai a Rikuzentakata, ktoré boli spustošené 
tsunami a zemetrasením, získal Zlatého leva pre najlepší 
národný pavilón. Už v roku 2002 dostal Ito v Benátkach 
Zlatého leva za celoživotné dielo.

Jeho prvými prácami boli rodinné a obytné domy,  
kde realizoval svoje minimalistické stratégie – stavby ľahké 
ako vzduch a vietor. Medzi množstvom rôznych stavieb je 
vhodné pripomenúť jeho Mediatéku v Sendai z roku 2001, 
ktorú považuje Ito za jeden z vrcholov svojej práce. V roku 
2002 vznikol jeho príspevok k pavilónom Serpentine 
v londýnskom hyde Parku. Z roku 2011 pochádza jeho 
Museum of Architecture na brehu jazera v Ehime.

Udeľovanie ceny sa bude konať 29. mája v budove, 
ktorú navrhol ďalší nositeľ Pritzkerovej ceny – Ieoh Ming 
Pei, v Prezidentskej knižnici J. F. Kennedyho v Bostone.

J .  M .  B A h n A
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Čelná fasáda, pohľad z 2. mestského okruhu. V kúte „spodnej 
fasády“ zalomeného premostenia sú badateľné kruhové otvory 
zasklenej podlahy, cez ktoré je vidieť park na streche prízemia.  
Tento hit z vyhliadok televíznych veží nie je v sídle CCTV zabudnutý.

Šesťprúdová estakáda hore a osem pruhov 2. mestského okruhu sprevádza pozemok CCTV po jeho celej dĺžke a oddeľuje komplex  
od rastúcej biznis štvrte. Fotografovať z estakády je nemožné. Stavbárske oplotenia susedných pozemkov celok zakrývajú, ale už naznačujú, 
že tu pribudnú susedia.

Za žeriavom v pozadí dokončujú fasádu v roku 2009 požiarom 

postihnutého a ešte na jar roku 2012 opravovaného hotela.

Toyo Ito: Mediatéka, Sendai, 2001

Toyo Ito: Serpentine Pavillion, Londýn, 2002
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kontakt
koNtaJNery 
plNé  
kreatiVity

lokalita: Dvořákovo nábrežie, Bratislava
architektonické riešenie:  
KLEInERT Creative house

Umelci, dizajnéri, inovátori, lídri aktívnych 
organizácií, študenti či absolventi univerzít 
v akomkoľvek meste potrebujú na svoj 
rozvoj priestor. Potrebujú miesto na tvorbu 
i jej prezentáciu, na stretávanie, zdieľanie 
informácií, spoluprácu... Cieľom projektu 
kontAKT od KLEInERT Creative house je 
vytvoriť miesto, ktoré by napĺňalo tieto 
potreby v Bratislave – na nevyužívanom 
území pod Mostom SnP.

lokalita
Dlhodobo nevyužitý priestor pod Mostom 
SnP priam vyzýva na zlepšenie, vdých-
nutie života, očistenie a dekriminalizáciu. 
Tento neartikulovaný verejný priestor, 
obkľúčený rušnými dopravnými komuni-
káciami, je úradne vedený ako park, avšak 
momentálne je nevyužívaný a zanedbaný. 
Jeho doteraz skrytý potenciál – centrálna 
poloha, nadväznosť na historické jadro 
mesta, výhľad na hrad a Dunaj, dobrá do-
stupnosť hromadnou dopravou, frekvento-
vané miestne i medzinárodné autobusové 
nástupište v tesnej blízkosti – vnímame 
ako veľkú výzvu. Preto sme sa rozhodli 
naštartovať projekt kontAKT, ktorý by toto 
problematické miesto využil pre „kreatívne 
centrum“, po ktorom je v súčasnosti  
v Bratislave veľký dopyt. 

prečo kontajnery? 
Štruktúrovanie akýchkoľvek objemov  
je na danom mieste veľmi náročné, lebo 
pozemok je popretkávaný inžinierskymi 
sieťami. Ochranné pásma sietí nedovoľujú 
zakladať stavbu. Preto bolo nevyhnutné 
siahnuť po netradičnom riešení – použiť 
ako stavebný prvok lodné kontajnery,  
ktorých konštrukcia je tuhá – netreba  
ich zakladať. 
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Kontajnery sa dnes bežne používajú 
v súčasnej architektúre a stavebníctve ako 
samonosné prvky modulárnych staveb-
ných systémov, kvôli svojej štrukturálnej 
pevnosti, flexibilite kombinovania, mož-
nosti jednoduchého premiestnenia a eko-
logickým výhodám. V stavebníctve použí-
vame recyklované kontajnery, vyradené 
z lodnej kamiónovej a vlakovej prepravy, 
čiže stavebný materiál vzniká bez míňania 
ďalšej energie. Kontajnerov je vo svete 
prebytok a vyberáme si hlavne také, ktoré 
stratili možnosť opätovného nalodenia.  
Sú z ocele, ušľachtilého materiálu, ktorý 
sa dobre spracováva. Môžu sa na seba 
 pridávať a vytvoriť aj viacpodlažné budovy. 
Výhodou práce s kontajnermi je aj mož-
nosť pripraviť (prefabrikovať) ich na inom 
mieste, takže nezaťažia okolité prostredie 
stavebným znečistením a hlukom. Kontaj-
nery majú aj možnosti zazelenania, ich 
štruktúra je homogénne uzavretá zvarmi. 

tvorivý potenciál
Priestor pod Mostom SnP je pre tento  
typ modulárnej architektonickej stavby 
ideálny, vzhľadom na potrebu zachovania 
flexibility pre budúcu možnú zmenu loka-
lity – kontajnery sa dajú jednoducho 
posunúť, premiestniť, a dokážeme rýchlo 
zmeniť ich účel. Ich kľúčovou výhodou je 
práve tzv. plug-and-play architektúra, ktorá 
prináša rýchlo na dané miesto oživenie, 
socializáciu územia, dekriminalizáciu 
a tvorivý potenciál. 

Použitím finančne menej náročnej 
modulárnej architektúry z kontajnerov 
sa rieši aj primárny problém ceny nájmu 
priestorov, ktorá nemusí byť taká vysoká 
ako inde v Starom Meste. Zároveň je 
priestor dostupný verejnosti aj cielenou 
programovou náplňou. nájomníci tak 
 získajú nielen priestor pre svoju činnosť, 
ale aj zvýšený potenciál predaja svojich 
diel či služieb, a tiež vzájomnú konfrontá-

ciu s inými subjektmi. nájom, ktorý „nez-
diera“, na mieste, ktoré žije, umožňí ďalšie 
investície do vlastného rozvoja konkrét-
nych tvorivých subjektov.

ako prebudiť ducha miesta
KontAKT sa má stať kreatívnym centrom 
pre súčasnú aktívnu generáciu, ktorá hľadá 
miesto na podporu a rozvoj svojich krea-
tívnych nápadov, a prinesie nový pulzujúci 
život do centra mesta. Svoje miesto v ňom 
nájde napríklad showroom kvalitného 
 slovenského dizajnu, tematické kníhkupec-
tvo, rozhlasové štúdio, vydavateľstvo, 
 co-working office, amfiteáter pre organizo-
vanie verejných podujatí – diskusií, krea-
tívnych kurzov, koncertov, či divadelných 
predstavení. Kaviarne, reštaurácie, farmár-
ske trhy, galérie, detské ihrisko a posede-
nie v tieni zelene ponúknu miesto pre 
oddych. Celkový koncept je založený 
na preferencii „zeleného“ mestského 

 životného štýlu – pešej a bicyklovej 
dopravy, recyklácie, multigeneračného 
 prístupu a lokálnej (bio) výroby.

Ľudia sú podstatou života v meste. Vďaka 
projektu kontAKT dostanú priestor plný 
tvorivej a úprimnej atmosféry, priestor, 
ktorý ich inšpiruje k samostatnosti, 
 sebavedomiu a životnému štýlu zodpoved-
nému k sebe i okoliu. Cieľom kontAKTu  
je dosiahnuť stav, keď sa človek teší, 
s kým sa opäť skontaktuje. 

Vidíme možnosti rastu, rozvoja  
a zlepšovania životného priestoru.  
KontAKT prináša príležitosti na oživenie  
ducha m(i)esta, rozšírenie možností  
trávenia voľného času, vytvára obchodné 
príležitosti a mesto posúva do pozície  
zodpovedného lídra pre spoločenský  
rozvoj.

O L I V E R  K L E I n E R T

Analýza širšieho okolia Plochy pozemku mimo ochranných pásiem inžinierských sietí
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FEST AnČA – inštalácia vo verejnom priestore, Žilina, 2011. 
„Pre medzinárodný festival animovaného filmu Fest Anča na 
Stanici Žilina-Záriečie sme pripravili navigačno-prezentačný 
systém. Do hlavných komunikačných uzlov v centre mesta 
sme umiestnili cudzí prvok (patriaci do interiéru) a tým sme 
upútali pozorosť okoloidúcich. Mohli si prečítať odkaz, ktorý 
bol na ňom umiestnený (oznam o konaní festivalu) aj prvok 
použiť – posadiť sa.“

mimoarchitekti
mimo je tam,  
kde nič nie je nemožné

MIMOarchitekti
Továrenská 14
811 09 Bratislava
mimoarchitekti@mimoarchitekti.sk
www.mimoarchitekti.sk

MIMOarchitekti je názov mladého bratislavského ateliéru, 
ktorý oslovuje dynamickou tvorbou, inovatívnymi nápadmi, 
hravosťou, farebnosťou a humorom. Jeho posádku tvoria 
dvaja architekti – Soňa Tóthová a Fero Orth. Poznávacím 
znakom ich projektov je, že sa pri pohľade na ne musíte 
usmievať. 

Soňa tóthová (1983, Bratislava) vyštudovala architek-
túru na FA STU v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt  
na portugalskej Universidade Lusíada de Lisboa. Tam  
sa začala zaujímať o parametrickú architektúru a pohyb -
livé, modifikovateľné alebo užívateľovi sa prispôsobu - 
júce objekty. Portugalské vnímanie priestoru, spôsob  
tvorby objektov a spolupráca so skvelým pedagógom 
Máriom Rinom mali veľký vplyv na jej chápanie architek-
túry a ovplyvnili aj tému a spôsob spracovania jej diplo-
movej práce, ktorú obhájila v roku 2008 pod vedením  

doc. Ing. arch. Jána Ilkoviča, PhD. na Ústave konštrukcií 
a inžinierskych stavieb. Tu v súčastnosti pôsobí ako 
 doktorandka a pripravuje dizertačnú prácu na tému 
 Architektonicko-konštrukčné prvky fasád na báze nano-
materiálov (v kontexte premenlivosti priestoru). Počas 
vysokoškolského štúdia pracovala v architektonických 
ateliéroch  Ateliér Sauer, Compass architekti a A-studio. 
Od roku 2008 pracuje pod vedením Ingrid Konrad, 
v súčasnosti hlavnej architektky mesta Bratislava, ktorá 
ju ovplyvnila a nasmerovala svojim zmyslom pre detail 
v architektúre a tiež spôsobom vnímania a tvorby 
 verejného priestoru.

fero orth (1983, Zlaté Moravce) ukončil v roku 2007 
bakalárske štúdium na FA STU v Bratislave. neskôr 
 presedlal na Technickú univerzitu vo Viedni (Fakultät für 
Architektur und Raumplanung). Zmena študijného prostre-
dia mu priniesla väčší rozhľad v možnostiach tvorby ako 
aj praktické skúsenosti v oblasti experimentálnej architek-
túry. Štúdium ukončil v roku 2010 obhájením diplomovej 
práce pod vedením prof. Williama Alsopa. Jeho záujem 
o experimentálnu architektúru vyústil do spolupráce  
s Petrom Michaelom Schultesom pri výskume nosnej 
 konštrukcie na princípe stromových štruktúr za použitia 
viacplášťovej vysokotlakovej pneumatickej konštrukcie.  
Už počas štúdia vo Viedni začal spolupracovať so Soňou 
pod značkou MIMOarchitekti. 

Dvojicu spojili architektonické súťaže, ktoré spoločne 
 riešili už počas štúdia a zistili, že ich spolupráca funguje.

ako vznikla značka mimoarchitekti?
mimo: Značka MIMOarchitekti vznikla z hodnotenia súťažného návrhu na športovú halu 
v Kuřimi – porota ocenila náš netradičný prístup, no koncepciu označila ako „zcela mimo 
reálne možnosti“. naučili sme sa však, že reálne možnosti sú často úplne niekde inde ako 
by človek predpokladal... Ešte počas školy sme obaja dlhší čas zakresľovali antény na 
pripojenie k internetu a keď sme pátrali po významoch slova MIMO, zistili sme, že práve 
skratka označenia multiple input multiple output – MiMo je jednou z technológií používa-
ných v tomto obore. Potom nám už bolo jasné, že sme MIMOarchitekti. Približne v roku 
2007 sme začali pracovať na projektoch ako samostatný ateliér, chýbalo nám už iba miesto 
– naozajstné štúdio. V tom čase si hľadali ateliér aj dizajnérky zo združenia Denamit a tak 
sa stalo, že sme všetci na Továrenskej 14. Pár mesiacov po nasťahovaní do ateliéru prišla 
prehliadka Lenky Sršňovej spolu so značkou Puojd, na ktorú sme navrhovali aj realizovali 
mólo. Odvtedy sa naša práca nesie v znamení spolupráce s dizajnérmi a výtvarníkmi.

aký bol váš prvý spoločný projekt?
mimo: Študentská súťaž “Self Fab house”. Mali sme víziu pestovania domov z proteíno-
vých štruktúr, ktoré by sa vedeli so svojim užívateľom hýbať a meniť, transformovať veľko-
sť, klímu alebo vnútorné osvetlenie. Dom by rástol s potrebami majiteľa.

SELF FAB hOUSE – architektonická súťaž IAAC, 2007, spolupráca: Svetlana Černá. Použitie 
viacvrstvových proteínových membrán ako základného stavebného prvku pre obytné zóny umožňuje 
vypestovať si rôzne druhy obytných štruktúr, ktoré vedia v sebe obsiahnuť fuknciu potrebnú v danej 
časti „objektu“.

zoznam projektov pod značkou mimo, ktoré nasledovali, nie je krátky, 
z „klasickej“ architektonickej tvorby v nich dominuje interiérový dizajn,  
nájde sa aj projekt rodinného domu. ale pod hlavičkou mimo vznikajú  
aj celkom netradičné diela. kto je vaším partnerom v tejto oblasti?
mimo: Veľmi inšpiratívna je spolupráca s dizajnérkami z Denamitu – s módnou návrhár-
kou Lenkou Sršňovou, textilnou dizajnérkou Michaelou Bednárovou a keramičkami Simo-

nou Janišovou a Lindou Vikovou. Vytvorili sme s nimi už niekoľko spoločných projektov 
– módne prehliadky pre Lenku Sršňovú a Puojd, nábytkové solitéry a inštalácie...

ako vyzerá tvorivý proces v podaní mimoarchitektov?
mimo: Obaja máme veľmi odlišný vkus. Často sa smejeme na tom, ako je vôbec možné, 
že dokážeme spolu tak dobre fungovať. Snažíme sa o každom projekte veľa rozprávať,  
či už s klientom, alebo medzi sebou a tak vznikajú základné idey a koncepty, ktoré sú 
fúziou našich názorov. Potom veľa kreslíme, teda skôr si tak čmárame a často pracujeme 
s modelmi, kde si overujeme pôsobenie hmôt v priestore.

aká je vaša misia? Čo je lajtmotívom vašej tvorby?
mimo: Radi sa hráme a tvoríme hravé prostredie, kde je užívateľ svojim pobytom či pôso-
bením vo vzájomnej interakcii s priestorom. Sme radi, ak sa priestor mení a prispôsobuje 
okolnostiam či potrebám, pretože tak neostáva rigidný. Konkrétne motto nemáme, avšak 
obaja sa v našej tvorbe stotožňujeme so slovami Carla Sagana: “Predstavivosť nás často 
unáša do svetov, ktoré nikdy neexistovali. Bez nej by sme sa však nedostali nikam.“

Čo vás ovplyvňuje, inšpiruje?
mimo: Tvorba a postoje dizajnérov a umelcov, s ktorými zdieľame spoločné priestory sú 
pre nás veľkou inšpiráciou. Dôležitými podnetmi našej tvorby sú ale aj nové technológie, 
sci-fi a utopické idey, kde nič nie je nemožné. 

K R I S T Í n A  B A L Á Ž O V Á

FLOWERS In ThE SKY AnD CROCODILE – scéna, Galleria Cvernovka, Bratislava, 2009. „Pre tvorbu 
módnej návrhárky Lenky Sršňovej je špecifická rozprávkovosť a výrazná farebnosť. Tento jazyk sme 
použili aj pri návrhu predvádzacieho móla. Galleria Cvernovka ponúka nezvyčajnú atmosféru – 
industriálneho ducha bývalej továrne – na ktorú návrh reagoval použitím jednoduchých paliet 
doplnených výrazným znakom a živou trávou.“
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PIEŠŤAnY – interiér pre mládenca, Koceľova ul., Bratislava, 2011. „Jednoizbový byt v nadstavbe (54m2) sme riešili ako otvorenú dispozíciu 
s jednotlivými funkčnými zónami. na interiérových prvkoch sme spolupracovali s mladými umelkyňami Alicou Gurinou (grafika, maľba), 
Michaelou Bednárovou (textilný dizajn), Lindou Vikovou (keramické doplnky) a Simonou Janišovou (keramické solitéry).“ Foto: Peter Jančárik

RETRO VY�hĽADŇA – interiér s výhľadom, nevädzova ul., Bratislava, 2012. 
„návrh garsónky na vysokej nohe reflektuje primárnu orientáciu priestorového 
usporiadania na výhľad z okna. Pri vstupe sa nachádza priestranná úložná 
kombinácia, ktorej hmota plynule prechádza do kuchyne. Tá svojim objemom 
vytvára intímny priestor ,zápecia‘ s posteľou, nasmerovanou na okná. Oproti 
ostrovu kuchyne je viacúčelový jedálensko-pracovný kút.“

ZEhnhAUS – rekonštrukcia interiéru, Palárikova ul., Bratislava, 
2012. „Byt sa nachádza v pamiatkovo chránenom objekte 
obytného súboru Zehnhaus. Má jednoduchú dispozíciu: 
vstupná chodba sa prelína s kuchyňou a po stranách sú 
umiestnené kúpeľňa a priestranná izba. V nej sú štyri 
samostatné zóny: oddychová, jedálenská, pracovná a nočná. 
Pôvodné a nové prvky kombinujeme v materiálovej a štýlovej 
jednote.“

KAMEnE – dvojdom, Rusovce, 2012. „Forma a usporiadanie 
dvojdomu je reakciou na frekventovanú nárožnú polohu 
a lichobežníkový pôdorys pozemku. Zalomenie fasády akcentuje 
nárožie a výškovo prepája masívny objekt susedného hotela 
s nízkou zástavbou rodinných domov. Zo strany ulice sa život 
domov ukrýva, otvára sa do vnútroného átria a záhrady 
s juhovýchodnou orientáciou.“

BAD BOYS WAnTED – scéna a konštrukcie modelov oblečenia – módna prehliadka Lenky Sršňovej, Galleria Cvernovka, Bratislava, 2011. „Kolekcia 
Lenky Sršňovej sa odohráva vo svete hrdinov a „zlých chlapcov“. Extravagantné motívy a expresívne gestá, v ktorých dominuje znak hrdinu, 
obliehajú celé mólo. Pri tejto kolekcii sme spolupracovali aj na konštrukcii modelov s tématikou strojov a krídel, pre ktoré sme navrhli a vyrobili 
do modelov zabudované nosné konštrukcie.“ Foto: Jakub Gulyás

KRAVA – scéna módnej prehliadky značky Puojd, KC Dunaj, 
Bratislava, 2011. „Dominantnými motívmi kolekcie odevov 
Krava značky Puojd boli klasy, kvety, lúka. Chceli sme 
vytvoriť takú atmosféru scény, aby mal divák pocit, že sa 
nachádza na poliach.“ Foto: Katarína Dohnányová
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ešte viac architektúry 
na platforme 1X1

Projekt 1x1 vznikol na Fakulte architektúry STU 
v zimnom semestri 2010 za účelom rozšírenia pre-
hľadu študentov o slovenskej architektonickej scéne 
a propagácie architektúry. na začiatku nášho troj-
ročného snaženia stáli dôležité otázky: Ako študen-
tom ponúknuť niečo nad rámec štandardnej výuky? 
Ako rozšíriť spektrum inšpiratívnych ľudí, ktorí budú 
motivovať ich kroky v budúcnosti?

Odpoveďou na ne bola pilotná aktivita projektu – prednáš-
kový cyklus „Jeden projekt – jeden ateliér“, ktorý spočíval 
v prezentovaní jedného projektu, jeho vývoja a špecifík. 
Sústredenie na jeden projekt umožnilo rozobrať detailne 
jeho kvality, problemtické miesta a proces vzniku. Pred-
nášky prebiehali v komornej zostave počas letného a zim-
ného semestra v pravidelnom týždennom intervale v aule 
Fakulty architektúry a ponúkli priestor pre spoluprácu 
s viacerými architektmi a architektonickými kanceláriami 
(+- Architekti, AT 26, Atelier ART, Barak, Form associa-
tes, gutgut, Iľja Skoček, Ján Pernecký, KSA, BKPŠ, VSA, 
 Mackow, Peter Moravčík, Plural, Baar, uniform architects, 
nice architects, Pavol Pokorný, Ľubomír Závodný, Peter 
Gero, Dušan Fischer, Ingrid Konrad, Karol Kállay ml.,   
prof. Tibor Alexy, Andrej Alexy a ďalší). 

na záujem študentov o aktivity 1x1 sme zareagovali 
rozšírením programu o verejné odborné diskusie k aktu-
álnym témam architektúry a urbanizmu. Intenzívna debata 
vznikla napríklad o rekonštrukcii štadiónu Ondreja nepelu, 
o projekte Petržalka City alebo o reprezentácii Slovenska 
na výstave Expo (diskusia s názvom Voláme po zmene).

V máji minulého roka nás potešilo pozvanie od 
 organizátorov festivalu reSITE na moderovanie verejnej 
diskusie v rámci medzinárodnej konferencie o verejných 
priestoroch v Prahe. 

neustále sa zvyšujúci záujem študentov priviedol 
organizátorov k myšlienke založenia platformy 1x1, ktorá 
bude zastrešovať viaceré aktivity na Fakulte architektúry 
počas celého akademického roka, napríklad prednáško-
vý cyklus európskych architektov, diskusie o aktuálnych 
témach architektúry, urbanizmu a dizajnu, pravidelné 
workshopy na aktuálne témy, odborné stáže v renomova-
ných architektonických kanceláriách, či exkurzie po reali-
zovaných stavbách. 

prednášky 
Prednáškovový cyklus ponúka prednášky odborníkov 
a predstaviteľov renomovaných architektonických kancelárií. 
V roku 2012 sme pozvali prednášať Milotu Sidorovú 
 a prof. Rogera Cavesa. Do nového roku 2013 sme vstúpili 
s prednáškou viedenského ateliéru AllesWirdGut. nasledo-
vala prednáška Jaroslava Wertiga z českého ateliéru A69, 
architektky Aleny Šrámkovej a rakúskeho ateliéru Casati  
Architects a ďalších zaujímavých architektonických  
ateliérov. 

exkurzie
Formát 1x1 vykročí aj do exteriéru, prinesie komentované 
prehliadky realizovaných významných stavieb s odborným 
výkladom, ktoré študentom ponúknu pohľad na architektú-
ru zblízka. Prvú exkurziu podnikli študenti začiatkom apríla 
do Vily Tugendhat. 

Workshopy
Cieľom workshopov je podporovať tímovú prácu a rozvíjať 
koncepčné myslenie. Prvým workshopom bude realizá-
cia dočasnej intervencie – oddychového, neformálneho 
priestoru pre aktivity študentov – na nevyužívanom trávni-
ku pri vchode do budovy Fakulty architektúry. 

Stáže
Jedinečnú skúsenosť a vyššiu šancu etablovať sa v praxi 
môžu získať študenti počas stáží v architektonických atelié-
roch, ktoré platforma 1x1 sprostredkováva. Počas jedného 
mesiaca si vyskúšajú prácu v profesionálnom tíme, „nasa-
jú“ atmosféru ateliéru, nadobudnú nové zručnosti a ateliér 
si môže preveriť novú potenciálnu „pracovnú silu“. Po 
skončení stáže závisí na individuálnej dohode medzi ate-
liérom a študentom, či bude ich spolupráca pokračovať. 
Konkurz na stáže má formu verejnej prezentácie, počas 

ktorej študenti prezentujú dva projekty zo svojho portfólia. 
V marci sa uskutočnili prvé stáže v ateliéroch BKPŠ, KSA 
a nice architects a v ďalšom kole si študentov na stáž vy-
berú ateliéry gutgut, Andrea Klimko a uniform architects.

K ATA R Í n A  B O h Á Č O V Á
programová riaditeľka platformy 1x1

Foto: Matej Kováč

www.1x1.sk

architektúra 
ako...  
v Galérii umenia 
a tvorby šaľa-Veča

Piatok, 8.2.2013, 19:00 SEČ, Galéria umenia a tvorby 
SD Šaľa-Veča. na okraji ospalého sídliska sa koná 
vernisáž v improvizovanej galérii v budove kultúrneho 
domu. Zopár miestnych a nadšenci z fotoklubu Šaľa, 
ktorí prví pred pár rokmi prišli s nápadom alternatív-
neho výstavného priestoru, sa miešajú s viac ako 
desiatkou študentov architektonickej tvorby VŠVU 
v Bratislave. Lebo nikto z nich ešte nestratil vieru 
v lokálnu kultúru. 

Projekty, ktoré sa zaoberajú tými najsúčasnejšími 
problémami architektúry – v kontraste s periférnym 
prostredím. Ambícia ukázať publiku, ktoré je zrazu 
iné, nehýčkané vôňou pagáčov a alternatívneho ume-
nia, architektúru ako... nie ako „iba budovu“, ale ako 
metódu, projekt, atmosféru, text, odev, krajinu či pro-
ces. Architektúru ako ohromnú sieť, krehkú pavučinu, 
ktorú z bielych bavlniek vytvorili študenti v priestore 
schodiska galérie.

S prostou ambíciou ukázať, že sa dá aj inak. 
Že sa dá rôzne, že sa dá tak, ako chcem ja. Ale keď 
práve chcieť, a to so všetkými dôsledkami, je niekedy 
to najťažšie. A nájsť to ja.

Re-Cyklácia: Znovu architektúra. Vystavený 
 projekt študentov z Ateliéru architektúry II vedúceho 
katedry Petra Steca ukazuje, ako oživiť už existujúcu 
zástavbu takými intervenciami, ktoré nie sú stále, 
menia sa, vytvárajú variácie, populácie a rodokmene, 
reagujú na minulosť, interné aj externé podnety, 
 klimatické zmeny alebo svoje okolie. nebudú tu 
s nami navždy, a predsa sa stávajú architektúrou. 

hacking. neočakávané prieniky do iných kódov 
a infiltrovanie jedného (ne)systému iným, ako ďalší 
spôsob uvažovania o architektúre v Laboratóriu 
 architektúry prof. Imra Vaška a asistenta Dominika 
Strzeleca. hacking Znovu architektúry náhodnými 
fragmentami projektov študentov Labarchu. Jeden 
systém narúša čítanie druhého. Pre laika takmer 
nepostrehnuteľné, pre človeka „zvnútra“ zásadné, 
až neodpustiteľné.

Ostáva len veriť, že možno oživiť a hacknúť aj 
miesta, kde sme vyrastali. Aktivitami, ktoré zanechajú 
stopu a vytvoria nové vrstvy a kódy. Vírom udalostí, 
ktorý rozdúcha ťaživú každodennosť. 

D A n I C A  P I Š T E K O V Á
kurátorka výstavy

Výstava sa uskutočnila v dňoch 8.2. – 15.3.2013 
v Galérii umenia a tvorby v Spoločenskom dome 
Veča na Pribinovom námestí 6 v Šali.

Žiarivá Noc architektúry 

Prebdených nocí je v živote študenta architektúry veľa. na rozdiel od tých strávených nad modelom, sú také, na ktoré  
sa nevýslovne teší. Jednou z nich je aj noc architektúry, ktorá sa na Fakulte architektúry STU konala už po štvrtý krát.  
Večer na akademickej pôde predstavuje spojenie architektúry, urbanizmu a dizajnu. Popri prezentácii študentských prác  
je v škole vždy pripravený bohatý program diskusií a prednášok. Za organizáciu udalosti zodpovedajú študenti doktorand-
ského štúdia. 

Tohtoročná zimná verzia noci architektúry s podtitulom Let’s get punk! sa konala 21. februára. niesla sa v duchu  
nízkonákladových, ale premyslených intervencií. Akcii predchádzal tematický víkendový workshop s cieľom zmeniť podesty 
v budove fakulty na oddychové priestory. Low-cost zásahy priniesli zaujímavé farebné riešenie a zlepšili informačný sys-
tém. Vďaka účastníkom workshopu sa otvorila aj nová klubovňa. 

Ideu nízkonákladových intervencií otvorila prednáška pražského ateliéru COLL COLL. V modelovni fakulty nasledoval 
obľúbený formát 15 minút, kde sa krátkymi príspevkami predstavili BAnSKÁ ST A nICA (umelecké centrum a rezidencia 

v Banskej Štiavnici), ČO – Čerstvé ovocie 
(nezisková organizácia, ktorá organizuje 
široké spektrum umeleckých, kultúrnych 
a spoločenských aktivít), námestie pre ľudí 
(iniciatíva za kvalitné verejné priestory s pro-
jektom oživenia Kamenného námestia), či 
Autonómna zóna Lafranconi (projekt trans-
formácie priestorov pod mostom Lafran-
coni). Milota Sidorová spolu s Osamu  
Okamurom porozprávali o programe tohto-
ročného festivalu reSITE. Katarína Boháčová 
predstavila vynovenú platformu 1x1. Mode-
lovňa sa po prestávke znova zaplnila vďaka 
autorom projektu Flowers for Slovakia,  
ktorí tentokrát nadviazali spoluprácu  
s firmou VITRA. 

noc architektúry priniesla znova aj  
formát „stand-up comedy – arch version“: 
študent, projekt, publikum, mikrofón 
a odvaha ukázať svoj projekt. Počas večera 
bolo možné diskutovať i na tému „Čo sa na 
škole nenaučíte“, kde sa predstavili Štúdio 
zážitku – Outward Bound Slovensko, PDCS 
– Partners for Democratic Change Slovakia, 
Voices a Iuventa.

Prezentácia prác i modelov podnietila 
rozhovory medzi študentmi, učiteľmi  
i návštevníkmi. Každý návštevník mohol 
počas noci architektúry hlasovať za najlepší 
projekt uplynulého semestra. Bolo čo porov-

návať – plagáty so semestrálnymi projektmi viseli na všetkých chodbách fakulty. Viacerí však svoj hlas chceli venovať 
organizátorom za pôsobivú inštaláciu vo foyeri z bielych balónov nasvietených LED diódami, ktorá stelesňovala heslo  
„za málo peňazí veľa muziky“. Kto zavítal na zimnú verziu noci architektúry, odchádzal s presvedčením, že študovať  
architektúru je úžasné. 

L Í V I A  G A Ž O V Á
Foto: Matej Kováč
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parkhill 
Výstava súťažných  
návrhov  
v Galérii architektúry 
SaS
 
Po skončení a vyhodnotení súťaže na urbanisticko- 
-architektonické riešenie areálu Parkhill (bývalý amfi-
teáter na Búdkovej ceste v Bratislave) konštatovala 
porota prínos viacerých nových ideí pre zástavbu tejto 
náročnej lokality. Súťaž tým splnila svoj základný zmy-
sel. Investor dostal 35 kvalitných štúdií, čo bolo možné 
vidieť aj na výstave súťažných návrhov, ktorá sa konala 
v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska od 
26. februára do 15. marca. 

Porota identifikovala tri skupiny súťažných návr-
hov. Prekvapujúco silná, nadpolovičná, bola skupina, 
ktorá rozvíjala zástavbu lokality sústavou mestských 
víl – v podobnom duchu, v akom sú zastavané susedné 
parcely. V priestorových pohľadoch sa porota presved-
čila, že amfiteáter si vyžaduje prístup odlišný od okolitej 
existujúcej zástavby. V druhej skupine sa objavilo nie-
koľko netradičných priestorových a výrazových riešení. 
Tretiu skupinu tvorili návrhy, ktorých autori uprednost-
nili zastavanie lokality lineárnymi hmotami po obvode. 
Porota považovala za vhodné rešpektovanie jedinečnosti 
geomorfológie amfiteátra a jeho priznanie v priestoro-

vých konceptoch. (Teda nie intenzívne kobercové zastavanie svahu, ako to navrhovalo 
viacero súťažiacich.)

Štyri najvyššie hodnotené projekty boli porotou doporučené do výberu na spraco-
vateľa realizačnej dokumentácie. Každý z nich priniesol originálne pohľady na riešenie 
tohto mimoriadne náročného zadania – jeden z nich má výbornú spodnú časť areálu 
(v blízkosti Búdkovej ulice), ďalší má zaujímavo riešené horné trakty, iný je excelentný 
v architektúre domov. 

Súťaž priniesla, zdá sa, aj generačný zlom v koncepciách a filozofii. Celkom jasne 
sa ideovo i graficky presadila mladá generácia. našou etickou úlohou bolo investorovi 
vybrať aj spoľahlivého spracovateľa výslednej dokumentácie, preto doporučujeme  
vyzvať štyri odmenené kolektívy na osobnú prezentáciu svojich projektov. Investor  
teraz stojí pred úlohou vybrať si partnera, s ktorým bude spolupracovať na vypracovaní 
definitívnej budúcej podoby lokality. Môže nastať situácia, že sa rozhodne aj pre dvoch 
či troch spracovateľov ďalšej dokumentácie. Zástavbu lokality je možné rozdeliť  
na etapy.

J .  M .  B A h n A

Podrobnejšie informácie o súťažných návrhoch prináša časopis Projekt č. 1/2013.

1. cena: Architektonické a urbanistické riešenie – nICE ARChITECTS (Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček; landscape dizajn – 2KA  
(Peter Pasečný, Ivana Pasečná, Erika Sekanová)

2. cena: Ľubomír Bízik, Peter nagy, Linda Záklasníková 3. cena: VALLO SADOVSKY ARChITECTS (Matúš Vallo, Oliver Sadovský); spoluautori: Branislav 
husárik, Peter Janeček, Jozef Bátor, Mateja Vonkomerová, Marcel Vadík, Lenka Petráková, Juraj Peták

Odmena: Pavol Suchánek, Jozef Šoltés; spoluautori: Ivan németh, Zuzana Perželová, Boris Chmel

StaVať S dreVom

Pod týmto názvom a podtitulom Cesty do budúcnosti, sa v budo-
ve Künstlerhaus vo Viedni od decembra 2012 do februára 2013 
konala výstava prezentujúca možnosti dreva ako stavebno-kon-
štrukčného aj dekoratívneho materiálu v súčasnej architektúre. 
Výstavu pripravil Odbor drevostavieb a Múzeum architektúry  
pri Technickej univerzite v Mníchove v spolupráci s Künstlerhaus 
Wien a združením pro:holz Austria. 

Výstava na medzinárodných príkladoch ukázala tvorivý, tech-
nický aj ekonomický potenciál moderných drevostavieb. Prezen-
tované boli prostredníctvom fotografií a precízne vypracovaných 
(drevených) modelov. Predstavili širokú paletu súčasných dre-
vostavieb od progresívnych verejných budov (napr. veľtržná hala 
vo Frankfurte n. M.), cez viacpodlažné obytné stavby (sociálne 
byty vo Viedni) a nosné konštrukcie s veľkým rozpätím (hala  
Jukai Dome Park v japonskom meste Odate) až po výškové 
budovy (výskumný projekt „Life Cycle Tower“ v rakúskom Dorn-
birne) a stavby do extrémnych podmienok (chata na alpskom 
vrchole Monte Rosa vo Švajčiarsku). Výstava bola rozdelená  
na niekoľko tematických celkov, ktorých súčasťou boli ukážky 
konštrukčných prvkov z dreva a tiež celostenné drevené obklady 
z dobre známych domácich, európskych drevín – buka, bielej 
jedle, jaseňa a červeného smreka, čo mala byť istá protiváha 
k často používaným a populárnym, ale zbytočne preceňovaným 
a nápadným exotickým drevinám. Vďaka všadeprítomnosti  
dreva bola výstava pastvou pre všetky zmysly, s výnimkou chuti, 
pretože exponáty boli nielen pekné na pohľad, ale priamo lákali 
k dotyku a celý Künstlerhaus bol zároveň drevom dôkladne pre-
voňaný. nad vstupom do výstavného priestoru bol zavesený 
objekt z ohýbaného dreva nazvaný Manta (po slovensky „Raja“, 
morská ryba), ktorý špeciálne pre túto výstavu vytvorili študenti 
mníchovskej Technickej univerzity. 

návštevu výstavy, sprevádzanú aj odborným komentárom pre 
drevárskych profesionálov a odborné médiá, zorganizovalo vo  
februári 2013 obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 
v Bratislave v spolupráci so združením Pro Lignum. Druhou časťou 
exkurzie zameranej na drevostavby bola prehliadka novej vstupnej 
budovy skanzenu v obci niedersulz v regióne Weinviertel v Dol-
nom Rakúsku. Budovu navrhol domáci ateliér Ah3 Architekten 
a sprevádzal nás po nej jeden z autorov, architekt Karl Gruber.  
Viac o tejto novej realizácii prináša časopis Projekt č.1/2013.

Z O J A  D R O P P O V Á      
Foto: autorka

Drevený objekt Manta nad vstupným schodiskom

Model Odate Jukai Dome Park, JaponskoModel chaty na vrchole Monte Rosa, Wallis, Švajčiarsko

Z otvorenia výstavy v Künstelrhaus Wien, december 2012. Foto: Redtenbacher
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Viliam malík
architektúru  
zachytil verne

19. 4. – 14. 7. 2013  
Slovenská národná galéria 
v Bratislave

Slovenská národná galéria pripravila výstavu 
k nedožitej storočnici významného sloven-
ského fotografa Viliama Malíka. Ešte na ver-
nisáži výstavy nové Slovensko sa pripravo-
val na svoju jubilejnú výstavu, ktorá sa koná 
teraz po jeho smrti. Zomrel 19.1.2012 
vo veku 99 rokov, do stovky mu chýbalo 
 niekoľko mesiacov.

Viliam Malík patril medzi zakladateľov 
dokumentárnej fotografie na Slovensku. 
Jednou z oblastí, v ktorej uplatnil svoj 
špecifický dokumentaristický pohľad, bola 
medzivojnová architektúra. Práve architek-
túru moderny, často definovanú ako hru 
svetla a tieňa, zachytil Malík na fotografi-
ách ako časový dokument, ako štvrtý  
rozmer architektúry, v dobe jej vzniku 
a zániku, či obnovy.

Fotografia architektúry je samostatná 
disciplína, ktorá je dôležitým nástrojom 
sprostredkovania priestorových zámerov 
a konceptov. Fotografia dokáže „urobiť“ 
 architektúru. Malíkova fotografia architek-
túry však nie je komponovaná, čistá a dobre 
nasvetlená. Je pravdivá ako jeho zábery so 

sociálnou témou. Je dokladom života, doby, 
atmosféry. nemá modré nebo, ale zachytáva 
architektúru v reálnom momente.

Vďaka Malíkovym fotografiám i doku-
mentárnemu filmu bolo možné verne 
v detailoch znovu realizovať pamätník  
M. R. Štefánika. Podobne sú jeho doku-

mentárne fotografie dokladom procesu  
premeny či zániku historického jadra 
 Bratislavy. Malíkove fotografie objavili aj 
teoretici a sú súčasťou najvýznamnejších 
kníh o modernej architektúre na Slovensku.

J .  M .  B A h n A

100 rokov uplynulo 
od narodenia  
profeSora  
štefaNa  
lukaČoViČa

Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí.  
Veď 11. februára 2013 uplynulo už 100 rokov 
odvtedy, čo sa v Trnave narodil profesor  
Ing. arch. Štefan Lukačovič, ako ôsme dieťa 
 svojich rodičov. Po skončení odbornej školy 

v Bratislave, pokračoval v štúdiu architektúry v Brne na Českej vysokej škole technickej, 
kde ho ovplyvnili významní českí profesori Kroha, Králik, Liebscher, Klíma a iní. Po skon-
čení štúdia prišiel do Bratislavy a ako mladý architekt nastúpil v projektovej kancelárii 
architekta Emila Belluša. Bola to tvrdá životná škola, v ktorej Lukačovič skoro pochopil 
nedeliteľný vzťah medzi projektom a realizáciou, vzťah medzi tvorcom a užívateľom. 
Významnú úlohu vo vývoji jeho osobnosti malo Bellušovo poznanie princípov harmónie 
a jednoty funkcie, konštrukcie, estetiky a ekonómie.

na vojenskej prezenčnej službe sa zoznámil s Eugenom Kramárom. Vtedy sa začala ich 
tvorivá spolupráca. Zúčastňovali sa každej architektonickej súťaže a spravidla získavali 
najvyššie ocenenia. V súťaži na národnú banku na Laurinskej ulici podali návrhy každý 
osobitne. Lukačovič získal odmenu, Kramár ocenenie a odporúčanie na realizáciu.  
Pri nej opäť spojili svoje sily na ďalšie obdobie. Založili projektovú kanceláriu  
a už v roku 1942 sa začalo s výstavbou. Zložitosť úlohy a náročnosť prevádzky  

boli podnetom na vypätie tvorivých síl a viedli k úspešnému architektonickému a technic-
kému riešeniu. Objekt je stále významným komponentom mestského centra.

V nasledujúcom období vyprojektovala a realizovala autorská dvojica Lukačovič – Kra-
már ďalšie významné administratívne budovy v Bratislave, zastávajúce v našej architekto-
nickej tvorbe popredné miesto. Je to najmä Ústredná poštová budova v Bratislave, budova 
Ministerstiev na Dobrovičovej ulici, budova Štátnych lesov na Kozej a neskôr Krajská 
správa ZnB na Račianskej. Je obdivuhodné, že za relatívne krátke tvorivé obdobie, aj 
napriek nepriaznivým okolnostiam, profesor Lukačovič spolu s Kramárom vytvorili toľko 
stavieb, koľko by niekomu stačilo aj na niekoľko životov. Spolupráca s Eugenom Kramá-
rom, zanechala trvalú brázdu na poli slovenskej architektúry.

Zmena vlastníckych vzťahov viedla k rekonštrukcii jeho a Kramárových objektov a tam, 
kde investor aspoň trocha rešpektoval autorské práva, prizývali ho na konzultácie. Tak tomu 
bolo pri rekonštrukcii VÚB na námestí SnP a na Laurinskej ulici, pri úvahách o výmene 
okien na Poštovej budove a pod. (napokon to však investori vyriešili aj tak podľa seba.)

Po roku 1948 architekt Štefan Lukačovič založil v Bratislave ateliér KAA 100 – Krajský 
architektonický ateliér (ako predchodcu Stavoprojektu), kde sa stal riaditeľom a bol ním až 
do roku 1957, keď začal pôsobiť na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS).

V roku 1954, na ustanovujúcej konferencii Zväzu slovenských architektov, ho zvolili 
za predsedu, a túto funkciu vykonával do roku 1959. Aj jeho pričinením prešiel v tom čase 
vydávaný časopis štátnych projektových ústavov Projekt pod záštitu ZSA. Časopis tak pre-
konal značný kvalitatívny skok. Ako odborné periodikum sa neskôr vyprofiloval na dnešnú 
slovenskú architektonickú revue.

V roku 1951 ho už ako známeho odborníka z praxe prizývali k externej spolupráci na Fakulte 
architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT, aby pomáhal pri výchove mladých inžinierov 
a architektov. Súčasne sa stal členom Vedeckej rady FAPS. Po 20 rokoch všestrannej praxe 
začal najvýznamnejšiu etapu vo svojom živote – etapu odovzdávania získaných vedomostí 
a nadobudnutých skúseností. V roku 1957 nastúpil na FAPS interne, bol menovaný za 
docenta a o rok neskôr bol poverený vedením Katedry pozemného staviteľstva II. V rokoch 
1963 – 1966 bol ako prodekan poverený dôležitou úlohou prestavby štúdia v odbore 
pozemné stavby, bol členom vedeckých spoločností a často bol členom či predsedom ume-
leckých a architektonických súťažných porôt. Počas svojho významného, viac ako 30-roč-
ného, pedagogického pôsobenia vychoval na FAPS a SvF generácie slovenských architektov, 
ktorí ho poznali nielen ako tvorcu, architekta a učiteľa, ale predovšetkým ako človeka. 

Za svoju prácu získal mnoho uznaní a ocenení, napríklad vyznamenanie Za zásluhy 
o výstavbu, Zlatú medailu SvF či Zlatú medailu SVŠT. Spolok architektov Slovenska udelil 
v roku 1999 prof. Ing. arch. Štefanovi Lukačovičovi Cenu Emila Belluša za celoživotné 
architektonické dielo, ako prejav uznania celej architektonickej obce za vykonanú prácu. 

Aj vo vysokom veku bol v plnom pracovnom nasadení ako architekt a pedagóg.  
Pútavo prednášal a poslucháči ho počúvali so zatajeným dychom. Vyučoval ateliérovú 
tvorbu, v ktorej rozdával poslucháčom svoje bohaté odborné vedomosti a životné skúse-
nosti a učil ich vidieť širšie dôsledky ich budúcej práce.

Charakteristickou črtou profesora Štefana Lukačoviča bola jeho pracovná a tvorivá 
disciplína. Jeho diela sa vyznačujú prepracovanosťou, od vyriešenia základnej koncepcie až 
po dokonalý architektonický detail. Bol človekom s dobrou mysľou a rukami naplnenými po 
celý život prácou. Profesor Štefan Lukačovič zomrel v roku 2001 a je pochovaný v Bratislave.

F R A n T I Š E K  O h R A B L O

Foto: autor

Kramár – Lukačovič: Budova Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy, Budova ministerstiev; 
teraz Ministerstvo pôdohospodárstva SR (1947 – 1952)

roBerto SeGre  
1934 – 2013
Náhly odchod brazílskeho  
historika architektúry

Profesor, kritik a historik umenia a architektúry Roberto 
 Segre, významný člen DOCOMOMO Brazília, tragicky 
 zahynul 10. marca 2013. 

Segre sa narodil v Taliansku v roku 1934. Odtiaľ spolu 
s rodinou unikol fašistickému režimu. Architektúru a urba-
nizmus vyštudoval v roku 1960 na univerzite v Buenos 
Aires. O tri roky neskôr začal vyučovať históriu architektúry 

na Univerzite na Kube. na tomto poste zotrval 30 rokov. Do 
Brazílie odišiel v roku 1994, na pozvanie profesorov z tamoj-
šej Federálnej univerzity začal pracovať ako výskumník 
a profesor urbanizmu na Fakulte architektúry a urbanizmu. 

Roberto Segre je autorom množstva kníh, zásadných pre 
historiografiu architektúry Latinskej Ameriky. Publikoval viac 
ako 400 článkov v časopisoch po celom svete. Ako poradca 
UnESCO sa podieľal na tvorbe knihy América Latina en su 
arquitectura (1875). neskôr získal Guggenheimovo štipen-
dium, ktorého výskedkom bola publikácia Arquitectura Anti-
llana del Siglo XX (2004). V posledných 15 rokoch života sa 
venooval podrobnému výskumu paláca Capanema (budova 
brazílskeho ministerstva pre vzdelávanie a zdravotníctvo) 
v Rio de Janerio od Oscara niemeyera a snahe o jeho zápis 
do zoznamu kultúrneho dedičstva UnESCO.

Kramár – Lukačovič: Budova Ústredného riaditeľstva štátnych lesov; potom Krajská politická škola, 
Vysoká škola politická; potom Zdravotnícka škola; teraz Krajský úrad a Okresný úrad (1947 – 1950)

Kramár – Lukačovič: národná banka a divadlo; potom VÚB a DPOh; teraz CITY Gate a DPOh  
(1943 – 1955)
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rodiNNé By�VaNie vo V4 
predstavila Galéria  
architektúry SaS

Od 6. do 22. februára 2013 mali návštevníci Galérie 
 architektúry SAS možnosť vidieť už piaty ročník výstavy 
Rodinné bývanie v krajinách Vyšehradskej štvorky. Výstava 
predstavila výber tých najzaujímavejších rodinných domov 
z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska, ktoré 
vznikli v uplynulom roku. 

Výstava Rodinné bývanie vo Vyšehradskej štvorke  
je najvýznamnejšou udalosťou, ktorú pripravuje každo-
ročne Vyšehradská architektonická asociácia, v spojitosti 
so Svetovým dňom architektúry. Každý rok nominujú 
české, maďarské, poľské a slovenské architektonické  
organizácie 10 domov z každej krajiny, o ktorých  
Asociácia maďarských architektov pripraví unikátnu 

putovnú výstavu, ktorá sa postupne predvedie v Budapešti, Prahe, 
Bratislave a Krakove. 

Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení,  
Obec architektů, Stowarzyszenie Architektów Polskich a Magyar  
Építőművészek Szövetsége týmto spôsobom umožňujú obohacujúci 
kontakt architektonických konceptov z krajín V4.

architekt rado na floride

Americký česko-slovenský kultúrny klub, Československá spoločnosť pre vedu a umenie a Spolok 
architektov Slovenska zorganizovali v marci reinštaláciu výstavy Architekt Ladislav Rado – Princípy 
architektúry sú absolútne v Miami na Floride. na vernisáži výstavy, ktorá sa konala v sídle Americ-
kého česko-slovenského kultúrneho klubu 10. marca 2013, prednášal o tvorbe architekta Ladislava 
Rada profesor Peter Lizoň, architekt pochádzajúci zo Slovenska a pôsobiaci desaťočia v USA, 
 pedagóg a spoluautor budovy slovenského veľvyslanectva vo Washingtone (spolu s ateliérom 
 Bogár Králik Urban a Dušanom Fischerom). 

Ladislav Rado (1909 – 1993), pôvodom z Kysúc, bol renomovaným, vo svete známym archi-
tektom. S menom jeho architektonickej kancelárie Raymond & Rado sa spája rad významných diel 
v USA a v Japonsku. Bádanie Petra Lizoňa v spolupráci so SAS prispelo k zviditeľneniu Radovho 
diela, ktoré bolo na jeho rodnom Slovensku donedávna málo známe, prostredníctvom publikácie 
a série výstav.

oceNeNé  
BakalárSke práce

Cenu Bakalár 2012 už po siedmy krát vyhlásilo Združenie 
pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF  
Slovakia. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
25. októbra 2012 v sídle organizátora – Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave – a prebehlo za osobnej účasti jej dekana 
prof. Alojza Kopáčika, prezidentky Združenia ABF Slovakia 
Ing. M. Brichtovej, dekanov fakúlt dotknutých vysokých  
škôl – dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave  
doc. Ľ. Vitkovej a dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach 
doc. V. Kvočáka, viceprezidenta Spolku architektov Sloven-
ska prof. Št. Šlachtu – ako aj ďalších hostí – Ing. M. Blaná-
rika, riaditeľa komunikácie PSS, a. s., zástupcov spoluzria-
ďovateľov Ceny, členov odbornej poroty a akademickej  
obce. Ocenené bakalárske práce boli verejne prezentované 
autormi. Vo výstavnej sieni SvF STU sa následne uskutoč-
nila vernisáž všetkých 43 súťažiacich bakalárskych prác.

ocenené bakalárske práce

architektúra a urbanizmus (porota: Ing. arch. Ľubomír 
Lapšanský, predseda Ing. arch. Jaroslav Lalík, Ing. arch. 
Branislav Kaliský): 
1. miesto – Bc. tomáš kubák – MILOJ – Centrum 
obnovy pamäte krajiny, vedúci práce: doc. Ing. arch. Juraj 
Koban, FU TU Košice
2. miesto – Bc. mária Brdečková – Autosalón  
s autoservisom Bratislava, vedúci práce: Ing. arch. akad. 
arch. Vladimír Bahna, PhD., FA STU v Bratislave
3. miesto – Bc. maroš Somora – Informačné  
centrum, Kollárovo nám., Bratislava, vedúci práce:  
Ing. arch. Pavol Korček, PhD., FA STU v Bratislave

pozemné stavby (porota: Ing. Juraj nagy, PhD.,  
predseda, Ing. Ivan Bučko, Ing. Karol Bitterer):
1. miesto – Bc. peter Vida – Bytový dom, vedúci 
práce: Ing. Rastislav Menďan, PhD., SvF STU v Bratislave
2. miesto – Bc. tamás pekár – Budova na šport, 
vedúca práce: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.,  
SF TU Košice
3. miesto – Bc. róbert idunk – Polyfunkčný dom, 
vedúca práce: Ing. Daniela Štaffenová, PhD., SF ŽU 
v Žiline

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  
(porota: Ing. Ján Tomko, predseda, Ing. František Brliť, 
Ing. Peter nürnberger):
1. miesto – Bc. martin húska – návrh a vizualizácia 
lanových sietí, vedúca práce: Mgr. Mariana Remešíková, 
PhD., konzultant: prof. RnDr. Karol Mikula, DrSc.,  
SvF STU v Bratislave
2. miesto – Bc. hana chmelová – Modelové príklady 
výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele), 
vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., SvF STU 
v Bratislave
3. miesto – Bc. adrián kolečanyi – Oblúková dre-
vená nosná konštrukcia telocvične so zázemím, vedúci 
práce: Ing. Peter Platko, PhD., SF TU v Košiciach

Vodné stavby a vodné hospodárstvo  
(porota: RnDr. Oľga Majerčáková, PhD., predsedníčka, 
doc. RnDr. Štefan Rehák, CSc., Ing. Ján heriban):
1. miesto – Bc. michal Červeň – Bezpečnosť 
 Banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných 

 poznatkov, vedúca práce: prof. Ing. Emília Bednárová, 
PhD., SvF STU v Bratislave
2. miesto – Bc. katarína majtánová – návrh rybo-
vodu na toku Trstianka v obci Trsťany, vedúca práce:  
Ing. Marcela Škrovinová, SvF STU v Bratislave
2. miesto – Bc. alexandra kopáčová – hydraulický 
návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne, 
vedúci práce: prof. Ing. Peter Dusička, PhD., SvF STU 
v Bratislave

Vyhlasovateľom Ceny a jej zriaďovateľom je Združenie pre 
rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slova-
kia. Spoluzriaďovateľmi sú Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. 
(súčasne aj hlavný sponzor Ceny), Slovenská komora  
stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska  
a Slovenský zväz stavebných inžinierov. Odbornými 
garantmi Ceny sú prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. 
a prof. Ing. arch. akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. 

Zdroj informácií: Združenie pre rozvoj slovenskej  
architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

1. miesto v sekcii Architektúra a urbanizmus: Bc. Tomáš Kubák – 
MILOJ – Centrum obnovy pamäte krajiny, vedúci práce:  
doc. Ing. arch. Juraj Koban, FU TU Košice

na fotografii zľava doprava: Cecilia Rokusek (slovenská honorárna konzulka na Floride a viceprezidentka 
Československej spoločnosti pre vedu a umenie, pobočka Florida), Luba DeWitt (prezidentka Amerického  
česko-slovenského kultúrneho klubu), ambasádor Vincent Obsitnik (bývalý americký veľvyslanec na Slovensku), 
Anna Marie Obsitnik, Emilie Rado, Blanka Kudejova (prezidentka Československej spoločnosti pre vedu 
a umenie, pobočka Florida), Peter Lizoň, Robert Petrik (bývalý slovenský veľvyslanec na Floride a pokladník 
Amerického česko-slovenského kultúrneho klubu). Foto: Silvia Lakatošová.

3. miesto v sekcii Architektúra a urbanizmus: Bc. Maroš Somora – 
Informačné centrum, Kollárovo nám., Bratislava, vedúci práce:  
Ing. arch. Pavol Korček, PhD., FA STU v Bratislave

2. miesto v sekcii Architektúra a urbanizmus: Bc. Mária Brdečková 
– Autosalón s autoservisom Bratislava, vedúci práce:  
Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD., FA STU v Bratislave

Vyhodnotenie súťaže  
na loGo Vy�StaVy laNdurBia

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie (ZUUPS) v spolupráci so SAS vypísalo 
v závere roka 2012 súťaž na logo pre výstavu LAnD-URBIA 2013. S potešením 
konštatujeme, že prišlo 11 súťažných obálok. návrhov však bolo viac, pretože súťažné 
podmienky umožňovali každému autorovi podať až 3 návrhy, čo viacerí súťažiaci využili. 
Komisia zasadala 1.3.2013 v zložení: Roberta Štepánková (krajinná architektka), Mária 
horváthová (architektka), Lýdia Jergušová-Vydarená (výtvarníčka), Stanislav harangozó 
(výtvarník) a Bohumil Kováč (urbanista). V užšom výbere skončili tri návrhy, z ktorých 
nakoniec vybrala porota víťazný návrh, ktorý získava cenu ZUUPS v podobe diplomu 
a finančnej odmeny vo výške 200 eur.

Víťazný návrh predložila Zuzana Šuková, s témou „Dve krajiny, jeden priestor pre život“. 
Oceňujeme jednoduchosť a výpovednosť návrhu ako aj výborné možnosti aplikácie vo verzii 
s písmom aj vo verzii grafického symbolu. návrh vyžaruje hravú pohodu a odzrkadľuje 
atmosféru spolupráce matky s dcérou, keďže na výslednej forme loga spolupracovala  
aj Lina Šuková, študentka animácie na VŠMU. Ako ďalší v poradí sa umiestnil návrh  
Zuzany Kňazeovej. na tretie miesto v poradí porota vybrala dva rovnocenné samostatné 
návrhy od autorov Pavla Mušku a Dušana Požgaya.

Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim za účasť. Odovzdávanie ocenení autorom 
nominovaných návrhov a víťazke súťaže sa uskutočnilo 18.4.2013 v areáli Výstaviska 
Agrokomplex v nitre, na výstave LAnD-URBIA 2013. Výstava už prebiehala pod novým 
logom a boli počas nej vystavené všetky súťažné návrhy.

A n n A  D O B R U C K Á ,  M A R T I n  J E R G U Š

www.zuups.sk

na foto zľava: Ján Bahna, prezident Spolku architektov 
Slovenska a György Kerekes, viceprezident Asociácie 
maďarských architektov. Foto: Dominika Belanská

1. miesto: Zuzana Šuková,  
spolupráca: Lina Šuková

2. miesto: Zuzana Kňazeová 3. miesto: Pavol Muška 3. miesto: Dušan Požgay

Baumit fasáda roka 2012
Spoločnosť Baumit spol. s r.o. pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov,  
Slovenskej komory architektov, Združenia pre zatepľovanie budov a Zväzu stavebných 
 podnikateľov Slovenska vyhlásila v poradí už 7. ročník súťaže BAUMIT Fasáda roka,  
s vierou, že súťaž nebude len o povrchu, ale jej výsledky priblížia širokej odbornej verej-
nosti invenčné architektonické riešenia a tiež kvalitu remeselného spracovania konštrukč-
ného detailu. Cieľom súťaže je presadzovať a podporovať  čo najvyššiu kvalitu fasád 
 novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku. Do 7. ročníka súťaže 
bolo prihlásených spolu 144 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. 

Odborná porota zasadala v zložení doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD., prof. akad. 
arch. Ing. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít Petránsky  
a Ing. Ľuboš Fussek a nominovala spolu 24 stavieb v kategóriách: novostavba, rekon-
štruovaná, obnovená a adaptovaná budova, sanovaná historická budova, rodinný dom 
a zateplený panelový dom. Odborná porota udelila 5 hlavných cien a až 10 čestných 
 uznaní. Jedna stavba získala tradičnú Cenu riaditeľa spoločnosti Baumit.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
sa uskutoční 30. mája 2013  
v priestoroch átria centrály  Slovenskej 
sporiteľne na Tomášikovej ulici 48 
v Bratislave.
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Vy�StaVa 
krajský súd v Banskej Bystrici  
kráľovská sédria

Expozícia venovaná budove Krajského súdu v Banskej 
Bystrici – bývalej Kráľovskej sédrii, o ktorej sme informo-
vali vo Fóre architektúry 1/2013, sa po úspešnej výstave 
v Banskej Bystrici presunie do Galérie architektúry SAS 
v Bratislave. Autori výstavy, Igor Teplan a jeho manželka 
Eva Teplanová, predstavia retrospektívny pohľad na známu 
budovu Krajského súdu prostredníctvom autentických 
 historických výkresov a dokumentov a jej súčasnú, 
 zrekonštruovanú podobu vo fotografiách Igora Teplana. 

24.4. – 10.5.2013
vernisáž 24.4. 2013 o 16.00
Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava

SúťaŽ

architektonicko-dizajnérska súťaž 
na sezónne stánky v Bratislave

hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo ku dňu 19.3.2013 
verejnú anonymnú ideovú architektonicko-dizajnérsku 
súťaž návrhov s predmetom riešenia „Sezónne stánky 
mesta Bratislavy na hlavnom námestí, Františkánskom 
námestí a Primaciálnom námestí“. Poslaním súťaže 
je vybaviť mesto systémom stánkov, pultov a prístreškov, 
použiteľným pri rôznych druhoch sezónnych trhov  
a podujatí, akými sú napr. trhy vianočné, veľkonočné, 
farmárske a pod. 

Lehota na podanie otázok: 30.4.2013
Lehota na zodpovedanie otázok: 07.5.2013
termín odovzdania súťažných návrhov: 30.5.2013 
v úradných hodinách podateľne Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy

Info: Kancelária hlavnej architektky mesta Bratislavy, 
02/593 564 11, architekt@bratislava.sk

Vy�StaVa 

impresie architektúry

Spolok architektov  
Slovenska, Fond výtvar-
ných umení, Banskobys-
trický samosprávny kraj 
a autor pozývajú  
na výstavu fotografií  
Rastislava Bera   
Impresie architektúry.

Výstava potrvá  
do 28. apríla 2013.
Radnica  
námestie SnP 1  
Banská Bystrica

upozornenia pre členov SaS

Obraciame sa na členov Spolku architektov Slovenska  
so zdvorilou žiadosťou o zaplatenie členského príspevku 
na rok 2013. Výška členského príspevku je 50 €  
pre členov v produktívnom veku, 15 € pre študentov  
a 10 € pre dôchodcov a rodičov na MD. Príspevok  
môžete uhradiť priamo na účet Spolku: 2662000033/1100, 
poštovou poukážkou, ktorú sme Vám zaslali, alebo osobne 
v pokladni SAS na Panskej ulici č. 15 v Bratislave.  
(Ako variabilný symbol uveďte dátum Vášho narodenia 
v tvare ddmmrr a rok 2013.) Členom SAS, ktorí už členský 
príspevok zaplatili, ďakujeme.

Od výberu členských príspevkov závisí rozsah a kvalita 
aktivít SAS. Každý platiaci člen SAS dostáva v rámci člen-
ského príspevku časopisy Fórum architektúry a Projekt – 
slovenská architektonická revue. V spolupráci s Fondom 
výtvarných umení podporuje SAS svojich členov v ich tvori-
vej činnosti formou štipendií, príspevkov na usporadúvanie 
výstav, vydávanie katalógov a knižných publikácií, organizo-
vanie odborných študijných ciest apod.K dispozícii je Vám 
webová stránka SAS www.sasarch.sk, a tiež nová stránka 
www.facebook.com/spolokarchitektov, kde sa 
dozviete najnovšie informácie o všetkých aktivitách SAS. 

Stáva sa, že Slovenská pošta nám vracia nedoručené 
zásielky s označením „adresát neznámy“. Prosíme preto, 
ak chcete dostávať Vaše zásielky od nás riadne a včas, 
oznámte nám zmenu Vašej adresy, príp. ďalších kontakt-
ných údajov, zaslaním správy na mailovú adresu:  
e_sas@sasarch.sk.

Upozorňujeme na zmenu všetkých emailových adries SAS 
– prípona euroweb.sk sa mení na sasarch.sk:
Kancelária SAS: k_sas@sasarch.sk
Vydavateľstvo SAS: redakcia_forum@sasarch.sk, 
redakcia_projekt@sasarch.sk

cena  
dušana  
Jurkoviča 

49. ročník

Cena Dušana Jurkoviča bola zriadená ako trvalá pocta 
pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry, 
Dušanovi Jurkovičovi, a je najstarším architektonickým 
ocenením na Slovensku. Prvý raz bola udelená v roku 
1964 prof. Emanuelovi hruškovi za oblasť teórie,  
za realizáciu Martinovi Kusému st. za budovu Strojníckej 
fakulty SVŠT a Štefanovi Svetkovi a Ondrejovi Dukátovi  
za sídlisko Februárka v Bratislave. Cenu za rok 2012  
získal architekt Ivan Matušík za dielo Rodinný dom PATIO 
v nitre.

Cena Dušana Jurkoviča je udeľovaná 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 tohtoročnú Cenu sa podávajú do 
30.6.2013 (vrátane), formulár návrhu a štatút Ceny 
 nájdete na www.sasarch.sk. 

Bližšie informácie: Kancelária SAS, tel.: 02/54 43 10 78,  
e-mail: k_sas@sasarch.sk.

koNfereNcia

udržateľnosť v architektúre  
a vo výstavbe

Vydavateľstvo Eurostav spolu s partnermi už po tretíkrát 
organizuje úspešnú medzinárodnú konferenciu, tentokrát 
na tému „Inovácie v udržateľnej architektúre a výstavbe“. 
Odbornými garantmi konferencie sú prof. Robert Špaček 
(FA STU Bratislava) a prof. Dušan Petráš (SvF STU 
 Bratislava). Aj tento rok sa so svojimi skúsenosťami 
 podelia renomovaní a úspešní architekti udržateľnej archi-
tektúry – Jean-Philippe Vassal (FR), Roddy Langmuir 
(UK), architekt Aleš Papp (CZ) a ďalší významní 
 predstavitelia udržateľnej architektúry.

25.4.2013 
Kongresová sála SLSP, Tomášikova ulica, Bratislava

Info a prihláška: www.vydavatelstvoeurostav.sk

Vy�StaVa 

štruktúra – architektúra

Thomas Voßbeck zmapoval architektúru nemecko-poľské-
ho priemyselného dedičstva a umeleckou formou nafotil 
priemyselné objekty horného Sliezska, ktorých architektú-
ra verne odráža ducha doby, v ktorej boli postavené. Vznik-
la tak putovná výstava, v ktorej sa úryvky priemyselnej 
krajiny, impozantné priemyselné stavby či strojové zariade-
nia vďaka premyslenej kompozícii fotografa a dopadu svet-
la stávajú pôsobivými obrazmi. Veľkoformátové plnofareb-
né fotografie baní, koksovní, hutníckych a elektrární.
dopĺňa sprievodná industriálna zvuková kompozícia 
Richarda Ortmannsa.

otvorenie a komentovaná prehliadka výstavy: 
17.4.2013
18.4. – 12.5.2013 
designfactory, Bottova 2, Bratislava

www.designfactory.sk

Vy�StaVa 

Viliam malík 1912-2012

Viliam Malík patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov 
modernej fotografie na Slovensku v oblasti fotožurnalizmu 
a dokumentárnej fotografie. Vynikal svojou tematickou 
všestrannosťou, okrem iného bol fotografom architektúry. 
nesústreďoval sa však na izolované stavby, ale zaznamená-
val širšie urbanistické a vizuálne celky, architektonické 
situácie, živé, organické, hoci aj vnútorne protirečivé 
zoskupenia budov a iných architektonických objektov. 

Retrospektívna výstava v SnG predstaví nielen pomer-
ne dobre známe diela z 30. a 40. rokov, ale priblíži aj jeho 
neskoršiu tvorbu, so zvláštnym dôrazom na jeho come-
back po roku 1989. Okrem fotografií sa prvýkrát predstavia 
aj jeho filmové záznamy. V rámci výstavy bude uvedený 
nový dokumentárny film o jeho osobnosti, pripravovaný 
Ivanom Ostrochovským a Vierou Čakányovou. Kurátorom 
výstavy je Aurel hrabušický.

19. 4. – 14. 7.2013
Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Bratislava

www.sng.sk

Vy�StaVa 

fero Guldan

Prvá prierezová výstava všetkých foriem umeleckej výpo-
vede Fera Guldana pri príležitosti 60. výročia jeho narode-
nia ponúka pohľad na koncentrovanú cestu životom tohto 
uznávaného výtvarníka, publicistu, sochára – na jeho 
obrazy na plátne, sololite, dreve, kresby, knižné ilustrácie, 
texty, fejtóny, rozhovory, objekty, sochy, fotografie z exte-
riérových realizácií s architektmi a mozaiky. Komisárkou 
výstavy je Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Výstava potrvá do 31. mája 2013
finisáž výstavy spojená s koncertom Katky Feldekovej 
s kapelou sa uskutoční 31.5.2013 o 17.00.
Malokarpatské múzeum, M.R. Štefánika 4, Pezinok

www.muzeumpezinok.sk
www.feroguldan.sk

m a r e c  2 0 1 3

 2. 3. 1948 Zlata ZAMBORSKÁ BRATISLAVA 65
 4. 3. 1948 Jozef FABIAn KOŠICE 65
 7. 3. 1953 Ludmila JAnČOVIČOVÁ BRATISLAVA 60
 10. 3. 1953 Marián BOBROVSKÝ KOŠICE 60
 10. 3. 1953 Eva PUTROVÁ BRATISLAVA 60
 14. 3. 1958 Dalibor DOUBEK RIMAV. JÁnOVCE 55
 16. 3. 1963 Jarmila MIhÁLIKOVÁ BRATISLAVA 50
 18. 3. 1963 Jana BOSÁ BRATISLAVA 50
 21. 3. 1938 Elena LUKÁČOVÁ BRATISLAVA 75
 21. 3. 1953 Štefan LIChVÁR BRATISLAVA 60
 24. 3. 1953 Miloslava PAŠKOVÁ BRATISLAVA 60
 27. 3. 1958 Vladimír RAGAn LUČEnEC 55
 28. 3. 1963 Severín KLISKÝ BRATISLAVA 50
 30. 3. 1963 Vladimír KRUŠInSKÝ ŽILInA 50

 31. 3. 1953 Marian BORŠOŠ SEnICA 60

a p r í l  2 0 1 3

 1. 4. 1933 Jozef ŠVOLÍK BRATISLAVA 80
 2. 4. 1923 Adolf BOŘUTA BRATISLAVA 90
 7. 4. 1958 Jozef ŠUTOVSKÝ DUnAJSKÁ STREDA 55
 14. 4. 1943 Dietrich AnTOŠ BERnOLÁKOVO 70
 17. 4. 1943 Juraj LUPTÁK BRATISLAVA 70
 25. 4. 1953 Vladimír DAnKO TOPOĽČAnY 60

 25. 4. 1958 Magdaléna hLADKÁ BRATISLAVA 55

Srdečne blahoželáme

 jubileá

DOmáce uDalOStiSaS iNfOrmuje
laNd-urBia 2013

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
 (ZUUPS) zorganizovalo v dňoch 18. – 21. apríla 
výstavu LAnD-URBIA 2013 na Výstavisku Agro-
komplex v nitre. Jej hlavná téma bola „Plánovaním 
k rozvoju identity územia“. Výstava prezentovala 
inovatívne urbanistické a krajinárské koncepcie 
riešenia územia a ich vydarené realizácie.  

návštevníci sa zoznámili s možnosťami  
a príkladmi ochrany a podpory identity územia. 
Výstavu sprevádzala trojdňová odborná konferencia 
a panelové diskusie. Konferencia sa venovala  
téme identity priestoru – jej významu, potenciálu 
pre mestá a obce, ale aj o tomu, ako ju prezentovať 
a rozvíjať. Časť konferencie bola venovaná legislatí-
ve – návrhu nového stavebného zákona, nového 
zákona o ochrane prírody, pripravovanej novele 
zákona o pamiatkovej starostlivosti a zákonu 
o pozemkových úpravách. na konferencii  
prednášali domáci a zahraniční účastníci.

Viac o výstave a konferencii prináša  
Fórum architektúry č. 3/2013.

www.zuups.sk

coNeco má svoj  
SalóN architektúry

Veľtrh COnECO, sviatok stavebníctva  
s 34-ročnou tradíciou, sa tento rok konal  
v termíne od 9. do 13. apríla. Opäť sa tu stretli  
starí známi, spolužiaci zo školy, kolegovia 
z fachu, ale aj zástupcovia konkurenčných firiem. 
Okrem príjemného spomínania a neformálneho  
prehlbovania vzťahov, veľtrh priniesol aj priestor  
pre vzdelávanie a výmenu know-how. 

Po prvýkrát bol program o niečo viac zameraný 
na architektúru, prostredníctvom pilotného ročníka 
nového projektu s názvom Salón architektúry.  
hala A0 ponúkla pohľad na víťazné práce prestíž-
nych súťaží a cien v oblasti architektúry za rok 2012 
– Cena Dušana Jurkoviča, Cena Emila Belluša,  
CE.ZA.AR, Krištáľové krídlo, Stavba roka, či Cena 
časopisu ARCh. Verejnosť mala možnosť prezrieť 
si aj výstavu o Ladislavovi hudecovi, architektovi 
slovensko-maďarského pôvodu, ktorý zmenil tvár 
mesta Šanghaj. Súčasťou Salónu architektúry bola 
tiež výstava súťažných návrhov architektonicko-
-urbanistickej súťaže PARKhILL. 

V príjemnom prostredí literárnej kaviarne si 
odborníci i široká verejnosť mohli prelistovať  
najnovšie tituly knižného trhu a diskutovať  
o ocenených projektoch. Odborníci z oblasti  
architektúry, ktorí sa zúčastnili prvého ročníka  
Salónu architektúry, tak spoločne položili  
základy novej tradície.

J O Z E F  K A L I S K Ý
námestník generálneho riaditeľa 
InChEBA a.s.

www.incheba.sk

Vy�StaVa

architekt ľudovít oelschläger-Öry

Rozsiahle dielo architekta Ľudovíta Oelschlägera, a najmä 
jeho tvorbu z 20. a 30. rokov 20. storočia, predstavia na 
výstave v Galérii architektúry SAS jej kurátori, prof. Peter 
Pásztor a Adriana Priatková. Oelschläger bol autorom 
mnohých významnýchstavieb v Košiciach, napr. ortodox-
nej synagógy, kina Forum (Slovan), či mestského kúpa-
liska. Jeho stavby nájdeme i v ďalších slovenských mes-
tách a na Podkarpatskej Rusi. „Architektonické diela 
Ľudovíta Oelschlägera sú vzorovými príkladmi toho, 
s akou pokorou a nenásilnou eleganciou by mala vstupo-
vať nová architektúra do historického prostredia,“ hovoria 
autori výstavy a monografickej publikácie o tomto význam-
nom a doteraz málo známom architektovi.

14.5. – 7.6.2013
vernisáž 14.5.2013 o 17.00
Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava

SúťaŽ

StaVBa roka 2013 

Vyhlasovatelia celoštátnej súťaže realizovaných stavieb 
na Slovensku Stavba roka vyhlasujú jej 19. ročník. Záväz-
né prihlášky je potrebné odovzdať do 31. mája 2013 
a technickú dokumentáciu do 30. júna 2013 organizá-
torovi súťaže Združeniu pre rozvoj slovenskej architektú-
ry a stavebníctva – ABF Slovakia, Drieňová 34, 821 02 
Bratislava, 02/4329 5525, 0903 246 628, abf@rainside.sk, 
mail@abfslovakia.sk

www.stavbaroka.eu
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Vy�StaVa 
ľubo a monika Stacho:  
Súčasná architektúra Slovenska

V spirituálnych priestoroch bývalého kláštora bernardí-
nov – dnešného Múzea architektúry vo Wroclavi – bola 
vo štvrtok 28. februára 2013 otvorená výstava fotografií 
súčasnej slovenskej architektúry. Ľubo a Monika Stachov-
ci zachytili na fotografiách a digitálnych prezentáciách 
realizácie z rokov 1989 až 2013.

Výstava potrvá do 2.6.2013.
Muzeum Architektury we Wroclawiu, Bernardyńska 5, 
Wroclaw

www.ma.wroc.pl

komeNtoVaNá prehliadka

zlaté kúsky zo zbierok azW

Počas nedeľných popoludní predstavujú osobnosti  
z Rakúska svoje obľúbené objekty zo zbierok Architektur-
zentrum Wien na výstave Das Gold des AzW.

28. apríla 2013 o 15.00
Erhard Busek (bývalý rakúsky vicekancelár),  
Andrea Maria Dusl (režisérka) a Jakob Dunkl (architekt).

Architekturzentrum Wien – Alte halle 
Museumsplatz 1, Viedeň
Vstupné: 2 €

www.azw.at

deŇ otVoreNy�ch dVerí

architekturzentrum Wien

1. máj 2013
Architekturzentrum Wien, Museumplatz 1, Viedeň

Otvorené od 9.00 do 19.00 
Vstup voľný!
Info: +43 (1) 522 31 15-15, e-mail: office@azw.at

www.azw.at 

prehľad podujatí ifla a efla

3. medzinárodný kongres zelená strecha
13. – 15. máj 2013
hamburg (nemecko)
Info: +49 70 22 7191 980, frueh@igra-world.com 

www.greenroofworld.com

Vy�StaVa 

Baťova města

Výstava Baťova města predstaví medzinárodné satelitné 
sídliská spoločnosti Baťa, umožní ich porovnanie 
so  súčasnými svetovými výrobcami. Ukáže, nakoľko  
sú regióny a mestá pretvárané „stopou“ nadnárodných 
obuvných koncernov, vytvárajúcich svoje špecifické 
 architektonické modely a ovplyvňujúcich spôsob života 
a spotrebiteľské postoje na danom mieste. Výstavu 
 pripravila nadácia Bauhaus v nemeckom Dessau.

Výstava potrvá do 19. mája 2013.
Dům umění, Malinovského nám. 2, Brno

www.dum-umeni.cz

Séria predNášok

coolplanning – spolupráce 
v městském plánování

Sériu verejných přednášok lokálnych i zahraničných  
hostí o mestskom plánovaní organizuje Architektonický 
inštitút v Prahe (ARChIP), v spolupráci s Atkins & Land-
ford Development, reSITE a Centrom pre stredoeurópsku 
architektúru (CCEA). Témy prednášok reflektujú súčasnú 
architektúru a mestské plánovanie, krajinnú architektúru, 
politické vedenie miest, stavebný rozvoj - development 
a ekonomický sektor spolu s neziskovým ako neoddeliteľ-
né dimenzie plánovania. 

Po každej prednáške (45 min) nasleduje diskusia  
(45 min), ktorú vedie Igor Kovačević, riaditeľ CCEA  
a lektor na ARChIP. Prednášky sú v angličtine  
a zdarma. 

michal šiml (cz) – 30.4.2013
Nigel atkins (fr) – 7.5.2013
petr hrůša (cz) – 15.5.2013
igor marko (Sk) – 21.5.2013

každý utorok 19.00 – 20.30
ARChIP, Františka Křížka 1, Praha 7

www.archip.eu

Vy�StaVa a Sympózium

Bienále experimentální 
 architektury

Výstava študentských projektov vyzvaných 
akademických ateliérov v ČR, na Slovensku  
a v Rakúsku. Svoje projekty predstavia študenti  
Imricha Vaška a Martina Gsandtnera, Miloša Floriána 
a Lukáša Kurillu, Petra Steca, Zahy hadid a Patrika 
Schumachera, hani Rashid, Gregga Lynna, Klausa 
Bollingera, Reinera Zettla, hernana Diaz Alonsa, 
Marjana Collettiho.  Sprievodnou akciou výstavy bude 
Elastické sympozium, dvanásťhodinový maratón 
prezentácií vystavujúcich študentov a prednášok 
vedúcich ateliérov, ktorý sa uskutoční 22.5.2013.

vernisáž 26.4.2013
26.4. – 26.5.2013
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1

sympózium 22.5.2013
Kino Světozor, Praha

www.gjf.cz

Vy�StaVa 
takeshi hosaka architects:  
ku u so u (fantázia)

Dům umění v Českých Budějoviciach predstaví japonské-
ho architekta Takeshi hosaka. Takeshi hosaka (1975) 
absolvoval štúdium architektúry na Yokohama national 
University, kde v súčasnosti sám pedagogicky působí.  
Už v roku 1999 založil svoju prvnú kanceláriu Speed  
Studio. Od roku 2004 vedie vlastnú kanceláriu Takeshi 
hosaka Architects v Yokohame, ktorá stihla za krátky  
čas realizovať rodinné domy, kancelárske budovy, škôlky, 
školy, či reštaurácie a získala za ne niekoľko medzinárod-
ných ocenení. 

V jeho tvorbe nachádzame nielen rešpekt k japonskej 
tradícii, ale stretneme sa aj s prvkami dnešnej doby,  
využívajúcimi súčasné technológie, s transparentnosťou 
a precíznou prácou so svetlom. 

Výstava potrvá do 3. mája 2013.
Dům umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38,  
České Budějovice

www.ducb.cz

prehľad podujatí uia

konferencia „implementing sustainability  
– Barriers and chances“
24. – 26. apríl 2013
Mníchov (nemecko)
www.sb13-munich.com

konferencia Belgrade-Serbia
25. apríl 2013
Belehrad (Srbsko)
Info: sas-dab@eunet.rs

zasadnutie prezidentov ii. regiónu uia
26. – 27. apríl 2013
Belehrad (Srbsko) 
Info: sas-dab@eunet.rs

11. konferencia: udržateľnosť, dedičstvo  
a vzdelávanie
2. – 4. máj 2013
San José (Costa Rica) 
www.coarqcr.com/brochure%20impresion.pdf

Stretnutie mladých architektov „Necessarium“
23. – 25. máj 2013
Antalya (Turecko) 
www.youngarchitectsmeeting.com

material 2013  
Národná architektonická konferencia 
Organizuje Austrálsky inštitút architektov
30. máj – 1. jún  2013
Melbourne (Austrália) 
www.material.architecture.com.au

zahraNičNé uDalOSti
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