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Štefan Šlachta
Architekt je stále ten, ktorého
aj dnešná spoločnosť nemá rada.
Aký podiel máme na tom my samotní
a aký kultúrna úroveň spoločnosti,
na to nech si každý odpovie sám.
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Jozef Mikloško
Načo sú nám krásne budovy plné
prázdnych kancelárií, načo sú nádherné
parky, keď sa v nich nehrajú deti,
ale psy, načo sú drahé superstavby,
v ktorých žijú nevzdelaní, rozvadení
a egoistickí ľudia, načo katedrály,
do ktorých ľudia nechodia, lebo sa
nemodlia?

15
Zoja Droppová
Neviem presne, koľko sa za uplynulých
desať rokov vystriedalo staromestských
starostov a bratislavských primátorov,
no z pohľadu na hradby je jasné,
že odkedy boli v roku 2001 zavreté,
tak pre ich základnú údržbu sa
neurobilo nič, všetko bolo nechané
na prírodu.
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Vinofaktur –
Genussregal Ehrenhausen

Štajersko sa nazýva aj „zelené srdce“ Rakúska. Okrem
jabĺk je jeho exportným artiklom aj víno, hlavne jeho
sauvignon patrí k svetovej špičke. Južnoštajerská vínna
cesta vás prevedie najvýznamnejšími vinárstvami.
Nádherná, dynamická, vulkanická krajina sa tu snúbi
s výnimočným „terroirom“ a krajinným obrazom.
Trvalo mi pár dní, kým som rozoznával Grasnitzberg,
Kranachsberg, Sulzeck, Põsnitzberg a hlavne Tementov
Zieregg... Starostlivo ošetrené vinice vytvárajú grafické
obrazce. V nich sú harmonicky vložené architektonické
objekty – klasické i experimentálne. Špičkoví vinári sa
prezentujú kultivovanou architektúrou aj s ubytovaním,
prezentáciou a gastronómiou.
J. M. Bahna
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Teodor Engliš
Eva Ondrušková
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Rekonštrukcia kaštieľa Tonkovce
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Dominique Perrault
Master plan Donau City vo Viedni
Vizualizácia: Ateliér DPA
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Ivan Matušík
Kamenné námestie, model
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Ján M. Bahna
Centrum, Rimavská Sobota, 1982
(Výstava Utópie 70. a 80. rokov.)
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K veci...
Leto je za nami a prichádza jeseň. S ňou, po troch
rokoch opäť aj regionálne snemy a Valné zhromaždenie Spolku architektov Slovenska. Keď ma Peter
Mikloš požiadal o tento príhovor, prišlo mi na um
nielen posledné stretnutie pred troma rokmi, ale aj
prvé stretnutia našej obce začiatkom 90. rokov
a s tým aj to čo všetko sa zmenilo.
Plná sála PKO, v ktorej sme rozhodovali ako ďalej
v apríli 1990, sa zmenila na stretnutie pár desiatok
architektov, ktorí sú ešte stále ochotní pre svoju
profesiu čosi urobiť. Samozrejme, je tu Slovenská
komora architektov, ktorá prevzala kompetencie
týkajúce sa legislatívy a problémov každodennej
praxe. Spolok má však stále nezastupiteľné miesto
v živote našej obce, či už je to spolková tlač, výstavy, konferencie, zastúpenie v medzinárodných organizáciách, udeľovanie cien študentom, teoretikom,
novinárom i praktickým architektom. Je tu tiež nie
bezvýznamná podporná činnosť v spolupráci s Fondom výtvarných umení. Na tejto práci Spolku architektov Slovenska sa však podieľa iba veľmi malé
percento našich členov. Naši architekti si zvykli
brať, ale nie sú ochotní aj dávať. Spolok dnes nie
je dotovaný, tak ako bol voľakedy zväz (keď robil
slúžku Ministerstvu výstavby a techniky). Žiaľ,
niektorí členovia SAS si to ani po 20. rokoch
nechcú uvedomiť a argumentujú „veď v minulosti
na to vždy boli peniaze“. Dnes nie sú. Ak chceme
vydať slušný katalóg k výstave Ladislava Rada,
musíme sa na to poskladať: tí, ktorým na tom
záleží. Každoročný prehľad aktivít spolku je
však napriek tomu bohatý.

Cena Dušana Jurkoviča

Výstava krajín V4 v Galérii architektúry SAS

Ak však verejnosť vníma Spolok architektov
Slovenska pozitívne, treba si priznať, že ako profesiu nás vidia stále viac v tom negatívnom zmysle.
Architekt je stále ten, ktorého aj dnešná spoločnosť
nemá rada. Aký podiel máme na tom my samotní
a aký kultúrna úroveň spoločnosti, na to nech si
každý odpovie sám.
Čo však môžeme urobiť preto, aby sa to zmenilo?
Môj názor je, že je potrebné viac aktivít v záujme
spoločnej veci a nie len vo vlastnom záujme. Príklady mladých v Ružomberku ako i Združenia urbanistov a územných plánovačov dokazujú, že to ide.
Aj o týchto otázkach treba hovoriť spoločne.
Regionálne snemy a Valné zhromaždenie sú na
to vítanou príležitosťou.
Š t e fan Š la c h ta

Študenti VŠVU vystavujú v Galérii architektúry SAS
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Rozhovor

Architektúra
a spoločnosť

Kredit podujatia je najmä
v ľuďoch

POH Ľ A D

Kým Dni architektúry a dizajnu 2010 prichádzali na
architektonickú a dizajnérsku scénu relatívne nesmelo,
tohtoročný festival DAAD 2011 sa dral do pozornosti
razantnejšie a presvedčivo. Zažili sme naozaj veľa dob
rej architektúry. Je až neuveriteľné, čo všetko „spís
kala“ trojica neúnavných organizátorov – Táňa Kollá
rová (T. K.), Broňa Tarnócy (B. T.) a Števo Polakovič
(Š. P.). Dali nám naozaj pádny dôvod na rozhovor.

Obdivujem krásne veci
Pod slovom architektúra chápem umenie stavať
a umelecky vyriešiť vzťahy medzi časťami nejakého
celku, ktorý sa môže skladať z budov, životného
prostredia, ľudí, ale môžu to byť aj súčiastky počítačov.
Už v roku 1982 som ako editor a spoluautor napísal
a v zahraničí vydal knihu Algoritmy, software a architektúra paralelných počítačov.
Brat Marián bol architektom a ním aj zostal.
Všetko vie navrhnúť, postaviť, opraviť. Ja som bol
matematikom, čo je niečo iné, a preto nikdy nebudem
vedieť to, čo brat.
Každý človek by však mal byť architektom – svojho
života, obydlia, vzťahu k veciam, prostrediu a iným
ľudom. Mal by byť aj „pontefice“, staviteľ mostov –
v rodine, k priateľom a ostatným ľuďom.
Slovensko je nádherná krajina. Má hlboké tradície,
vyspelú architektúru, ľudovú kultúru, krásnu prírodu
a talentovaných ľudí. Problémom je iba sústrediť tieto
zložky na jedno miesto a obmedziť vplyv menšiny,
ktorej ide len o vlastný prospech a záujmy. Osobne
mám srdečný vzťah aj k najväčšej nocľahárni Európy,
k Petržalke, kde naša rodina so štyrmi deťmi v radovom paneláku spokojne bývala vyše 20 rokov.
Alexandr Solženicyn hovorí, že šťastným sa dá byť
všade. Aj vo vyhnanstve mal dobrých priateľov, právo
na osamelosť, možnosť pozorovať hviezdy a tvorivo
pracovať.
Radi sa vraciame do rokov detstva a mladosti,
ku chvíľam radosti a veselosti. K tomu netreba veľa
peňazí, ani transatlantické lety a all inclusive. Na umelých prepychových ostrovoch, vyhliadkach vysokánskych veží či v rozprávkových hoteloch, ktoré vznikli
preto, že pod nimi je nafta, je ťažšie byť bezstarostným.
Načo sú nám krásne budovy plné prázdnych kancelárií, načo sú nádherné parky, keď sa v nich nehrajú
deti, ale psy, načo sú drahé superstavby, v ktorých žijú
nevzdelaní, rozvadení a egoistickí ľudia, načo katedrály, do ktorých ľudia nechodia, lebo sa nemodlia?
Nádherné budovy bez radostných ľudí a ich dobrých
vzťahov sú nanič.
Slovensko je v mnohom svetové, niekedy sa však
o to márne snaží. V roku 2002 na Bienale architektúry
v Benátkach mali Česko a Slovensko spoločnú expozíciu „Architektúra bez architektov.“ Pavilón bol prázdny,
nebolo v ňom nič, na stenách viseli plagáty, ktoré nikto
nečítal a ktoré vysvetľovali filozofiu tejto „expozície“.
Päť rokov som bol veľvyslanec v Taliansku.
Obľúbil som si túto krajinu a jej ľudí s mentalitou
blízkou Slovákom. Prečo sa mi tak páči Rím, Ravelo,
Tormina, Tarquinia, Capri? Je v nich čaro a mystika
histórie, symbióza starých a nových budov, skĺbenie
s prírodou a ľuďmi do harmonického celku. Ich genius
loci vznikal stáročiami, často tam stretnete srdečných
ľudí, uchvátených krásou okamihu. Tu vám skôr
napadne pekná myšlienka, dávno zabudnutá spomienka či nečakaná asociácia.
Genius loci cítiť v Ríme aj v chlade katakomb so
státisíckou pochovaných, na tichom cintoríne Campo
Verano v sektore detí, aj na prechádzke po Via Appia
Antica, kadiaľ sa voľakedy v špalieri cyprusov a pínií
vracali víťazné a porazené vojská.
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Ravello je prekrásne mestečko na bralách Amalfi,
ktorému Boccaccio venoval historku v Dekamerone
a Wagner tam komponoval Parsifala. V nebotyčnej
Taormíne, ženského mena a snáď aj slovanského
pôvodu, z pyšného amfiteátra s pozadím dymiacej
Etny vidno bralá a skaly, modré nebo a more. Tarquinia
je mesto na kopci obklopené vysokým múrom, plné
veží, kostolov a palácov. Ohromí vás kultom mŕtvych,
v hroboch s nádherným freskami boli predmety nebývalej krásy. Aj po 3000 rokoch tu stretnete veľa krásnych žien, ktoré tvárami, vlasmi, oblečením a šperkami
pripomínajú Etruskov.
„Belostná hrádza za loďou sa tiahla, tak ako závoj
svadobný“ – tak opisuje Viliam Turčány cestu na
Capri. Rím dáva ľuďom silu na znovuzrodenie, Capri
na tvorenie. Je to raj pokojného života, kde sa nikto
neponáhľa. Zo záhrad a víl dýcha história, nad bralami
z architektonického zázraku vily Axela Muntheho San
Michel vidno v hlbokých údoliach plachtiace čajky.
Všade stretáte krásou očarených ľudí, úsmevy všetkých
rás a národov.
Nádhera Námestia sv. Petra v Ríme, ale aj katedrály Notre Dame v Paríži vás privedie na rovnaké pozitívne myšlienky. Rád spomínam aj na miesto, ktoré
som navštívil počas Svetového kongresu matematikov
v Moskve pred 45 rokmi. Z neho sa Napoleon pozeral
na horiacu Moskvu, vedľa je Moskovská univerzita,
stavebný gýč s múdrymi vedcami.
Asi najkrajšie miesto, aké som doteraz na svete
videl, bol tajomný grécky ostrov Santorini, ležiaci na
spiacom vulkáne. Cítiť tu ducha starých kultúr, mýtami
a legendami opradenej Atlantídy. Uchváti vás neobyčajná história, architektúra a poloha ostrova, domy
s vežičkami, oblúkmi, krížmi a zvonicami. Vládne tu
nepredstaviteľná krása a súlad, ktorý môže sopka,
ako v minulosti, hocikedy zničiť.
Húževnatosť sa aj bez veľkého talentu opláca. Púšťal
som sa postupne do atletiky, matematiky, politiky, novinárstva, spisovateľstva aj diplomacie, všade som dokázal, že húževnatý Salieri je lepší ako lenivý Mozart.
Hlavné je udržať si dar letu divých husí, ktoré napriek
všetkému letia za svojou víziou. Do smrti budem obdivovať krásne veci, najmä tie, ktoré zjednocujú ľudí:
hudbu, spev, literatúru, šport, dobrotu a skromnosť
a z architektúr tú najkrajšiu, ktorú stvoril Boh – ženu.
Jozef Mikloško
Jozef Mikloško (RNDr., DrSc., doc., nar. 1939 v Nitre) –
matematik, vysokoškolský pedagóg, politik, spisovateľ,
v rokoch 2000 – 2005 veľvyslanec Slovenskej republiky
v Taliansku, San Maríne a na Malte.

Ste spokojní s DAAD 2011?
B. T.: Tento rok sme sa z bodu „nula“ posunuli doslova o niekoľko „levelov“ vyššie. Výraznejšia informovanosť – webová
stránka, plagáty na významných bodoch, tlačové konferencie... –
korektná komunikácia s predstaviteľmi Bratislavy, ktorá vyústila do
serióznej záštity podujatia zo strany primátora, ako aj veľmi dobrá
spolupráca s tými, ktorí sa chceli zapojiť do príprav a priebehu,
ako napríklad SCD, Francúzsky inštitút, design factory... To všetko,
a ešte viac, sa podpísalo pod kvalitu DAAD. Prehĺbila sa aj dôvera
a podpora zo strany sponzorov. Jednoduché to však nebolo.
T. K.: Áno, dobrý výsledok je zároveň aj veľkým záväzkom do
ďalšieho ročníka. V príprave veľmi záležalo na vzájomnej dôvere,
aby nám oslovení – či už sponzori, kolegovia architekti a dizajnéri,
riaditelia oslovených inštitúcií, školy atď. – uverili, že nám naozaj
ide o spoločnú dobrú vec. Bolo to náročné, ale s výsledkom festivalu sme spokojní.
Š. P.: Prvý ročník vznikal veľmi hekticky, v konečnom
dôsledku sme ani netušili, ako dopadne a či vlastne bude „nejaké
ďalej“... Mnohé pozitíva nás však presvedčili, že pre dobrú architektúru a dizajn a ich dobré vnímanie v spoločnosti musíme ísť
ďalej. Veľmi by som si želal, aby sa po pár rokoch stal tento festival zárukou kvality, aby si boli návštevníci istí, že hostia, ktorých
pozveme, a program, ktorý pripravíme, je dobrý a posunie nás
ďalej. Prirovnal by som to ku kreditu niektorých letných hudobných festivalov – aj keď každého hosťa nepoznáme, organizátori
majú našu dôveru a kredit, takže sa spoľahneme na ich výber.
V tomto smere, myslím si, dal druhý ročník DAAD veľmi
hodnotný základ tým nasledujúcim.
Čím vás prekvapili hostia, splnili vaše očakávania?
Š. P.: Pripraviť päťdňový program z tých financií, ktoré sme
mali k dispozícii, nebolo vôbec jednoduché. Našou filozofiou je
„ponúknuť“ naozaj kvalitných ľudí zo zahraničia, ktorí nemusia
byť práve na výslní v branži, ale sú zárukou, že zaujmú. Každému
hosťovi sme sa v maximálnej miere usilovali od prvého momentu
zabezpečiť príjemný pobyt v priateľskej mestskej atmosfére, venovali sme im naozaj veľa času aj okrem oficiálneho programu.
Z takýchto neformálnych stretnutí môžu vznikať aj témy ďalších
ročníkov. Bratislava ich určite ponúka dostatok... Mnohí pozvaní
mali o tom, kam idú, veľmi skreslené predstavy, povedal by som,
že sem idú s nedôverou. Mohol by som veľa rozprávať o ich začudovaných pohľadoch, keď som ich zo schwechatského letiska
viezol do Bratislavy cez Petržalku. O tom, že Bratislava je naozaj
sľubované „malebné mestečko so svojskou atmosférou“, sme ich
museli presvedčiť. Zdá sa, že sa nám to podarilo.
T. K.: Pobyt u nás pre nich znamenal nielen prezentovanie
vlastnej tvorby, ale aj hľadanie nových inšpirácií, kontaktov, pocitov a aj možností. Myslím si, že na našom festivale im zaimponovala aj srdečnosť, otvorenosť a záujem ľudí o ich prácu.
Š. P.: Tu by som ešte podčiarkol bezprostrednosť, ktorá takmer
vždy zaiskrila. Kým dovtedy sme komunikovali a dojednávali podmienky stretnutia s rôznymi asistentmi, odrazu tu bol „živý“ hosť
a padli všetky bariéry. To, že sme ich bez problémov vzali aj do
súkromia, ukázali im vlastnú tvorbu, bolo veľké plus.
B. T.: Veľmi sme si dali pri príprave záležať aj na takpovediac
detailoch – aby bolo splnené, že k dobrej architektúre a dizajnu
patria aj dobrá hudba, dobré jedlo, dobrí ľudia... Určite, napríklad
hosťom z Madridu Amid.Cero9 dobre padlo, keď sme po prednáške pohostili ľudí typickou španielskou paellou, ktorú špeciálne
pre nás pripravil skvelý šéfkuchár Marcel Ihnačák. Veľmi dobre

Príhovor primátora Bratislavy na otvorení DAAD 2011

Umberto Napolitano z francúzskeho ateliéru LAN

Tlačová konferencia v Erdödyho paláci

bol vnímaný aj výber hudobných hostí: Shina a Dano
Salontay – členovia skupiny Longital, Martin Valihora, Oskar
Rózsa a Eugen Vizváry či skupina Lavagance. To sú „detaily“,
ktoré navodzujú tú správnu atmosféru a synergiu, o ktorú
nám ako organizátorom ide.

„otvoriť“ mnohé dvere, spomeniem aj design factory a priateľov z Francúzskeho inštitútu, v neposlednom rade aj záštitu
nad podujatím zo strany primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika, ktorá určite nemala len formálny rozmer, ako aj
záujem a pomoc starostky bratislavského Starého Mesta
Táne Rosovej... Sme radi, že za nami stáli a verili nám mnohí
naši priatelia – ťažko by som teraz všetkých vymenoval,
ktorým patrí poďakovanie.

vať ho na viac dní, nikdy sa nedá všetko stihnúť. Treba
vychutnať práve tú akciu, na ktorej ste.
T. K.: Festival je práve o tom, že ponúka na rôznych
miestach veľa podujatí, výstav, prezentácií, pestrého charakteru a každý má možnosť vybrať si to, čo ho zaujíma.

Ktorý hosť vás najväčšmi nadchol, čím?
T. K.: Myslím si, že každý z hostí priniesol na festival
vlastné pohľady na tvorbu a vcelku to pôsobilo veľmi dobre.
Š. P.: Tým, že som
vlastne so všetkými
hosťami strávil aj veľa
„súkromného“ času
a vytvorili sa isté
väzby, nemám žiadneho „favorita“.
B. T.: Nasir
Mazhar, dvorný tvorca
klobúkov pre Lady
Gaga, bol celebritný,
LAN architecture boli
uvoľnení a priateľskí,
Táňa Kollárová
Tanja Buijs mi tak trochu pripomenula
školu, ECDM uvoľnený Paríž a Amid.Cero9 vôňu
Španielska… Všetci boli v niečom výnimoční, inšpirujúci.
A spolu s tými, ktorí počas 5 dní prišli na DAAD, vykúzlili
krásnu festivalovú atmosféru, plnú inšpirácie, zábavy, energie, dobrej nálady a chuti spoznávať, zotrieť hranice a ísť
ďalej…
Ako hodnotíte odozvu na DAAD v odborných kruhoch
a vo verejnosti?
Š. P.: Prinášať festival do prostredia Bratislavy, kde
„každý vie, ako to treba robiť, iba ruku k dielu nepriloží“,
kde „každý vie, aké chyby sa robia, no sám nič nepodnikne“,
nie je jednoduché. Potom je veľkým zadosťučinením – teda
aspoň pre mňa – keď aj z takéhoto prostredia zaznejú slová
uznania, možno aj pochvaly, že sme to fajn pripravili a že
hostia boli bezprostrední, bez namyslenosti, šikovní, že aj
hudba „sadla“... Priaznivá spätná väzba vám potom vyváži
napätie a častý stres pri príprave.
T. K.: Veľmi dobre. Podarilo sa nám to, čo sme si dali
za cieľ: rozpútať diskusiu o dobrej architektúre a dizajne
a dostať ich viac medzi širokú verejnosť. Pozitívne je aj to,
že z rôznych strán prichádzajú nové podnety na spoluprácu.
B. T.: Práve spätná väzba od tých, pre ktorých festival pripravujeme, je veľmi dôležitá a v máji v Bratislave to „zafungovalo“ – či už na priestranstvách v uliciach, pri premietaní na
veľkoplošnej obrazovke alebo na večerných prezentáciách,
akciách. Na mňa zapôsobilo aj to, že som v uličkách a na terasách kaviarní videla podstatne viac ľudí z branže ako inokedy,
že vyšli z ateliérov a prijali pozvanie na festival. Že sa tu stretol
Eric Jourdan s Nasirom Mazharom, že Karol Pichler, dizajnér
žijúci v Riu de Janeiro, si posedel so svojimi slovenskými
kolegami, že „laňáci“ si „skceli“ s „amiďakmi“… a celé sa
to tak príjemne premiešalo, vznikli nové kontakty, priateľstvá,
nové projekty…
Š. P.: To, že išlo o podujatie festivalových rozmerov,
podčiarkla aj aktívna účasť Slovenského centra dizajnu, ktorého riaditeľka Katarína Hubová nám veľmi pomohla. Ceníme
si prístup vtedajšieho hlavného architekta Bratislavy Štefana
Šlachtu, ktorý nám od začiatku nielen držal palce a doslova
nás podnecoval pripraviť niečo také, ale nám aj pomohol

Zažili takýto záujem aj jednotlivé architektonické
ateliéry, showroomy? Využili naši architekti
a dizajnéri na jednej strane a verejnosť na druhej
vzájomnú možnosť bližšie sa spoznať?
T. K.: Dizajnérske a architektonické ateliéry, showroomy,
tvorcovia by sa podľa našich predstáv mali stať súčasťou
festivalu. Je však na každom, ako svoju účasť pojme, ako
sa do nej vloží, či sa vôbec chopí tejto šance. Kolegovia sa
musia sami snažiť, aby prilákali záujemcov. Tí, ktorí využili
príležitosť a pripravili sa, iste zažili záujem. Ešte by som
zdôraznila, že showroomy sú v tomto smere na tom lepšie,
verejnosť ich vníma a navštevuje, pred ateliérmi má však istý
rešpekt. Už však máme
predstavu, ako aj ateliéry aktívnejšie zaangažovať.
B. T.: Zapojenie
ateliérov si vyžaduje aj
určitý čas, všetko musí
trochu dozrieť, verím,
že v ďalšom ročníku
DAAD budeme aj
v tomto smere o „level“
vyššie. Ešte sa vrátim
Broňa Tarnócy
k showroomom: my,
ako organizátori,
sme im dali veľký mediálny priestor na vlastnú prezentáciu,
myslím si, že ostatné naozaj už musia podniknúť oni.
Niektorí nezaváhali a pripravili zaujímavé, lákavé programy.
Po festivale si pochvaľovali, iní vyčkávali a čakali aktivitu
zvonka.
Š. P.: Je dôležité, aby si uvedomili, že vlastným pričinením a vytvorením programu sa môžu stať súčasťou päťdňového festivalu, ktorý si už získava dobrý kredit. Z našej strany
majú dvere otvorené.
Niektoré podujatia sa prekrývali, nedalo sa stihnúť
byť všade. Nebolo to niekedy na škodu?
B. T.: Podľa mňa nie. Dali sme ľuďom možnosť výberu…
Je normálne, že na festivale sa koná paralelne viacero akcií.
Festival má určený čas, bolo by kontraproduktívne predlžo-

V rámci prezentácie podujatia zaznelo spojenie
demokratická architektúra. Môžete to bližšie vysvet
liť?
T. K.: Ako organizátori sme sa zhodli, že pozveme tvorcov, ktorí sú trocha bližšie pri zemi, že tvoria naozaj architektúru s ľudskými dimenziami. Takú, akú aj my na Slovensku
veľmi potrebujeme. Bohaté štáty môžu predvádzať obrovské
mega-projekty, nám
chýbajú dobré školy,
dobré nemocnice,
sociálna vybavenosť...
Š. P.: Myslíme si,
že éra biznis budov,
luxusných nadrozmerných bytov a centier
a podobne u nás už
prešla. Každý raz za
čas ideme do nemocnice, deti chodia do
Števo Polakovič
škôl, seniori si zaslúžia
dobrú architektúru –
preto sme siahli po tvorcoch práve týchto dimenzií. Nám
tvorcom to už začína byť jasné, chceli sme, aby si to všimla
a dobré riešenia videla aj verejnosť. Projekty, ktoré vznikajú
za menšie peniaze, sú často podstatne lepšie, ľuďmi lepšie
prijímané, aj sa im v nich lepšie žije, než v nadbytočne
predražených luxusných stavbách.
B. T.: Predstaviť silu obyčajnosti, lebo gro nášho obyvateľstva nemá na luxus, ale chce príjemne a bezpečne bývať,
obklopiť a niekoľkými peknými vecami, pohodlne zaparkovať
svoje auto, mať príjemné miesto na život... V tomto smere
sme chceli dať inšpiráciu aj komunálnym politikom, lebo tu
má nielen Bratislava, ale celé Slovensko, veľké rezervy.
Nemáte ambíciu rozšíriť podujatie aj do iných miest
Slovenska?
T. K.: Našou ambíciou nie je rozširovať festival do ďalších miest, ale ak vznikne podnet, záujem a živná pôda na
jeho realizáciu, ako je to teraz v Košiciach, tak spoluprácu
uvítame a tešíme sa na tieto spojenia.
B. T.: Vzhľadom na to, o aký náročný projekt ide, a to,
že Bratislava je dosiahnuteľná za pár hodín z každého kúta
Slovenska, treba rozširovanie určite dôkladne zvážiť. Kvalitu
festivalu by sme mali udržať a zvyšovať, a tiež zachovávať si
osobný prístup k nemu.
Budete niečo robiť inak v príprave DAAD 2012?
Š. P.: Čím má akcia lepší kredit medzi účinkujúcimi
a odborníkmi – hoci vonkoncom nepodceňujem laickú verejnosť a napríklad médiá – tým ľahšie sa nám oslovujú ďalší
zaujímaví architekti či dizajnéri. Keď niektorý z prednášajúcich povie medzi svojimi, že išlo o dobrú akciu, som presvedčený, že to pri rozhodovaní o účasti ďalších podstatne
zaváži. Samozrejme, nových nápadov máme dosť, uvidíme,
ako sa bude dariť pri konkrétnej realizácii.

AMID CERO9 – architektonické štúdio zo Španielska na Clubovke

Za rozhovor ďakuje
B e ata V r zg u l o v á
Foto: archív DAAD 2011
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Predstavujeme

Rekonštrukcia
kaštieľa Tonkovce
s pamiatkovou
obnovou parku
Autori: Teodor Engliš, Eva Ondrušková
Výmera areálu: 76 887 m2
Úžitková plocha kaštieľa: 2354 m2

Riešiť rekonštrukciu historického kaštieľa
je pre architekta veľkou výzvou, obohatí
jeho tvorbu. Množstvo neopakujúcich sa
architektonických detailov, súlad histórie
so súčasnosťou v materiálovom, konštrukčnom, technickom, energetickom riešení
stavby, pri dodržaní zásad pamiatkovej
ochrany s cieľom zachrániť kultúrnu
pamiatku. Rekonštrukcia by nebola úspešná
bez správneho investora. Investor kaštieľa
v Tonkovciach má srdečný vzťah k historickým predmetom a stavbám. Je zakladateľom
archeologickej spoločnosti SAHI, ktorá
vydáva vedecko-populárny časopis
Historická revue o histórii a archeológii.
Sponzoruje archeologické vykopávky.
Investora za hodnotnú rekonštrukciu
kaštieľa oprávnene ocenil minister kultúry
SR v súťaži Kultúrna pamiatka roku 2010.
Rekonštrukcia kaštieľa v Tonkovciach má
kladnú odozvu v spoločnosti. Prezentovali
ju na architektonických výstavách, v rozhlase, v televízii. Ocenili v súťaži BAUMIT
fasáda roka 2010. Slovenská komora architektov kaštieľu udelila nomináciu vo svojej
cene CE.ZA.AR 2010 v kategórii rekonštrukcia a obnova budov.
Architektúra ide s dobou, reaguje na
to ako spoločnosť poníma život, aké funkcie v ňom vyzdvihuje, akú novú techniku
vymyslí. Pravda, takisto významne architektúru ovplyvňuje duchovno, aké spoločnosť vyznáva, to, aká atmosféra, aké cítenie prevládne v tom ktorom období.
Ekologickým ponímaním by mala slúžiť
pre prežitie človeka na zemi, spínať nielen
funkčné, ekonomické a estetické kritéria,
ale vytvárať podmienky pre život človeka
aj existenciu prírody. Vo všeobecnosti,
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práve pri tvorbe, rekonštrukcii kaštieľa
som si opäť potvrdila, že naša spoločnosť
sa neuberá správnym smerom, čo má
odozvu v architektúre. Nie sú predpoklady
na to aby toto obdobie ako celok bolo
v budúcnosti hodnotené kladne.
Kaštieľ a park sú národnou kultúrnou
pamiatkou, zapísanou v Ústrednom
zozname pamiatok SR. Kaštieľ je situovaný
v stredovej osi parku. Má dve podzemné
podlažia, dve nadzemné podlažia a podkrovie s galériou. Pôdorysne je v tvare
písmena H. Doba vybudovania kaštieľa nie
je presne datovaná. Budova sa spomína
už v období kráľa Žikmunda, ktorý tu mal
letné sídlo. Základ kaštieľa – stredný trakt
– postavili v období baroka. Suterén a prízemie sú zastrešené klenbami. V 19. storočí v období empíru a klasicizmu bol
stredný trakt nadstavený v jednoduchom
klasicistickom štýle. V rokoch 1889 – 1900
došlo k najväčšej prestavbe novým majiteľom Belom Pálfym. Pristavili bočné krídla
s kaplnkou. Celkovú úpravu uskutočnili
v období eklekticizmu v duchu romanticky
chápaného historizmu. Vtom čase k juhozápadnej fasáde pristavili zimnú záhradu,
po ktorej zostali zvyšky základov. Z kaštieľa
vzniklo honosné sídlo. Hlavnú severovýchodnú priečelnú a bočné fasády riešili
v bohatom štýle historizmu s fasádnymi
slohovými prvkami predchádzajúcich
historických slohov. Zadná juhozápadná
fasáda zostala v duchu neoklasicizmu
jednoduchá, bez historizujúcich prvkov.
Najstarší písomný doklad je z roku 1894,
keď bol majiteľom gróf Jozef Batthyány.
Kaštieľ obklopoval krásny anglický park
s fontánou a vodometom. Udržiavali
ho len do odchodu rodiny Pálfyovcov.
Po odchode posledného majiteľa -Johanky
Esterházy kaštieľ a park začali pustnúť.
Do kaštieľa urobili neprimerané stavebné
zásahy. V rokoch 1948 -1954 bola
v kaštieli politická škola, do roku 1970
základná škola, neskôr Dom zahraničných
stykov ministerstva školstva. Do roku
1996 slúžil na rôzne školenia. Pôvodnú
plochu parku zmenšili delením asi v roku
1914. Dovtedy bol kaštieľ v strede parku.
Park bol od skončenia vojny verejne prístupný.

Nový majiteľ – investor, prevzal park
a kaštieľ úplne zdevastovaný. Jeho hlavným zámerom bola historická obnova
kaštieľa v súlade s pamiatkovou ochranou
a jeho adaptácia na pôvodné účely, na
bývanie. Park po pamiatkovej obnove,
slúži na rekreačné, športové, kultúrne,
okrasné a úžitkové účely. Vytvára mikroklímu veľkoplošného chráneného územia.
Projektovú dokumentáciu kaštieľa
a parku odsúhlasil Krajský pamiatkový
úrad v Trnave. V súlade s pamiatkovým
zámerom fasád a doplňujúcim reštaurátorským prieskumom sú dodržané slohové
zásady, zrealizované sú fasádne prvky –
rôzne reliéfy, erb, hlavice stĺpov,

balustráda, vlysy, konzolky ako verné
kópie v pôvodnom farebnom riešení.
Vysoký podkrovný priestor nikdy neslúžil
na bývanie. Jeho adaptáciou na bývanie
bolo nutné riešiť prirodzené osvetlenie.
Výška hlavného hrebeňa a tvar strechy
kaštieľa sú nezmenené. Hlavne v tomto
prípade sa využili novodobé materiály
stvárnené v architektonických detailoch.
Priebežné presklenné pásy bočných krídiel
sú riešené ako dvojitá odvetraná celozasklená fasáda v zložení hliníkové okná, hliníkové žalúzie, vzduchová medzera, celozasklený bezrámový pás. Riešenie podporuje energeticky, technicky dobre riešenú
stavbu a nenarušuje historický objekt.

Povrchová úprava z tašiek – predzvetraný
RHEINZINK v kvalitnom klampiarskom
prevedení je architektonickým obohatením
stavby. V osi k JV fasáde, na pôvodnom
mieste je zrealizovaná zimná záhrada
s klasickým architektonickým riešením.
Zasklené steny sú tienené hliníkovými
žalúziami. Zastrešená je stanovou strechou
s povrchovou úpravou predzvetraný titan –
zinok Quick-Step. S alternatívou celozasklenej hmoty – vrátane strešnej konštrukcie – pamiatkový úrad nesúhlasil. V suteréne v strednej časti s „valenou“ klenbou
je riešený bazén. Na bazén naväzujú fitnes,
sauna, sanárium. Priestory sú obložené
keramickou mozaikou vo výtvarnom
farebnom riešení.
Pri prieskume interiéru kaštieľa sa
nezachovali žiadne fragmenty z historických období, okrem segmentu drevených
parkiet, dvojkrídlových vstupných salónnych dverí s ostením. Prestavby všetko
zničili. Pri návrhu interiéru sme vychádzali
zo zachovanej fotodokumentácie interiéru
kaštieľa. Inšpiráciou boli dobové interiéry
obdobných kaštieľov. Selekcia výstavby
a dostavby kaštieľa v historických obdobiach sa prejavuje v riešení interiéru.
Stredná časť prízemia je architektonicky
striedma. Kaplnka v pravom krídle
je baroková. V centrálnej časti prvého
poschodia je bohato riešený centrálny
salón, jedáleň, pánsky salón, obdobne
ako čelná fasáda obdobia eklekticizmu
s bohatou štukovou zlátenou výzdobou
stien a stropov aj kazetových drevených
stropov.

Spolupráca s pamiatkovým úradom
bola veľmi dobrá – až na terasu zapustenú
do strešnej konštrukcie. V konečnom štádiu kolaudácie ju odsúhlasili z dôvodu
funkčných výhod podkrovného bytu
investora.
V zásade je rekonštrukcia kaštieľa
navrhnutá ako inteligentná budova s riadiacim systémom. (Štrukturálna kábeláž,
EPS, EZS, audiovizuálny, ozvučovací systém, televízny okruh, multiroom-video,
počítačová riadiaca nadstavba. Vykurova
nie pomocou tepelných čerpadiel, chladiace stropy v podkroví, vzduchotechnika).
Jediný možný spôsob zateplenia obvodových stien je zo strany interiéru.
Obnova parku sa uskutočnila v súlade
s pamiatkovým zámerom. Súčasťou
obnovy parku sú zrealizované stavebné,
technické a inžinierske objekty zabezpečujúce investorovi požadované účelové
využitie. Sú v súlade s novodobou technológiou, technikou, konštrukciami. Ide
o anglický park s plošnou úpravou francúzskeho parku pred hlavným vstupom
do kaštieľa. Obnovená je fontána s vejárovitým riešením chodníkov s buxusovou
výsadbou. Navrhnutá vodná plocha predlžuje a zvýrazňuje francúzsku časť parku.
Hlavnou kostrou sú spevnené plochy.
Prístupová cesta a parkové chodníky
rešpektujú trasy pôvodných. Veľký dôraz
je na architektonickom osvetlení parku,
pričom je zvýraznený kaštieľ.
E va O n d r u š k o vá
Foto: Paťo Safko a Eva Ondrušková
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Na konci júna sa uskutočnilo vo Švajčiarskom Zürichu a neďalekom
mestečku Rappersville zasadanie svetovej rady IFLA (International
Federation of Landscape architects) a 48. svetový kongres IFLA s Témou
Scales of Nature – od urbanizovanej krajiny k alpským záhradám.

Paolo
Portoghesi
navštívil
Bratislavu

Paolo Portoghesi s manželkou v ateliéri BKU. Vľavo tlmočníčka
Talianskeho inštitútu.

Myšlienka „Bratislavských visutých záhrad“, ktorú pomohli rozvíjať najmä študenti fakúlt
z STU v Bratislave a SPU v Nitre svojimi štúdiami, zaujala na výstave týchto prác aj pani
veľvyslankyňu Talianskej republiky pred dvoma rokmi v Justiho sieni Primaciálneho paláca
natoľko, že nám ponúkla spoluprácu vo forme prednášky svetoznámeho architekta Paola
Portoghesiho (1930). K realizácii prišlo v tomto roku, 7. júla. V Zrkadlovej sieni, po predchádzajúcom prijatí primátorom hl. mesta SR Bratislavy Milanom Ftáčnikom, na Paola
Portoghesiho čakalo početné publikum študentov, architektov, ochranárov a občanov.
Architekt predniesol vynikajúci exkurz do histórie visutých záhrad, podporený veľmi
zaujímavou obrázkovou dokumentáciou, ukončený vlastným projektom záhrady – parku
v Calcata, provincia Viterbo, asi 47 km severne od Ríma.
Bohumil Kováč z Fakulty architektúry STU a Ľubica Feriancová z Fakulty záhradného
a krajinného inžinierstva SPU z Nitry oboznámili publikum so študentskými prácami a ich
úvahami na tému zelených terás nad Bratislavou. V následnej diskusii profesor Portoghesi
reagoval na niektoré otázky z publika, ale najmä vyjadril svoj názor na dôležitosť takýchto
myšlienok, ktoré uprednostňujú prírodné prvky mesta pred ďalšou zástavbou. Bola to filozofická úvaha skúseného človeka i architekta na tému významu zachovania kontaktu mestského človeka s prírodou pre jeho zdravý vývoj. Zdôraznil však aj dôležitosť takýchto projektov pre identitu mesta. Ocenil tiež, že Bratislava si tu vytvorila neobyčajnú šancu pre
komplexné riešenie, ktoré sa môže stať vzorom pre ďalšie európske mestá.
Druhý deň pobytu využil Paolo Portoghesi na prehliadku Starého mesta, o ktorom sa
vyjadril mimoriadne pochvalne a prijal pozvanie na prezentáciu pripravovaného projektu
Vydrice v ateliéri Bogár-Králik-Urban. Takmer hodinu trvajúca „oponentúra“ tohto projektu
priniesla pre autorov viaceré cenné podnety pre ďalšiu prácu na ňom. Vyjadril jednoznačné
presvedčenie, že dnes je potrebné maximálne presadzovať zelené plochy na úkor ďalšej
výstavby, či dokonca zahusťovania. Pochvalne sa vyjadril k myšlienke Hradného kopca ako
systému záhrad a terás, ktoré sú verejnými priestormi. Zoznámili sme ho s projektmi
talianskych architektov E. La Padulu a A. Liberu na Univerzitné mesto zo súťaže v roku
1942 ako aj s víťazným projektom talianskeho kolektívu v súťaži EUROPAN z r. 1994.
Zúčastnil som sa na oboch stretnutiach, a tak si myslím, že môžem povedať, že to bola
výnimočná udalosť a výnimočný zážitok s výnimočnou osobnosťou. Vďaku za to si zaslúži
Magistrát Bratislavy, talianske veľvyslanectvo a taliansky kultúrny inštitút. Grazie, Paolo.
Š t e f a n Š l a c h ta
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Výročné zasadanie svetovej rady IFLA za účasti delegátov z celého sveta otvorilo
slávnostné privítanie starostom mesta Rappersvill a následne odzneli oficiálne správy
o činnosti organizácie od prezidentky IFLA Desiree Martinez, generálnej sekretárky
V. Laboranti a viceprezidentov, C. Jankileviche, A. Titchenera, a N. Thormeho.
Za nového generálneho sekretára IFLA zvolili Ilya Mochalova z Ruskej spoločnosti
záhradných architektov (ALAROS). Svetová rada schvália nových členov IFLA
v Ázijsko – pacifickom regióne: Srí Lanka Institute of Landscape Architects (SLILA)
a v Africkom regióne: Association of Landscape Architects of Morocco (AAPM).
Kathryn Moore – vedúca pracovnej skupiny zaoberajúcej sa Svetovým dohovorom o krajine prezentovala informácie o činnosti skupiny. Správu o činnosti komisie
pre Kultúrnu krajinu, ktorú vedie Patricia O´Donnell možno vidieť na www.iflaclc.org.
Na stránke sú prezentované príklady projektov (Best Practices) z celého sveta.
Predseda komisie pre
vzdelávanie A. Tutundzic informoval o príprave zoznamu
uznaných – akreditovaných
škôl záhradnej a krajinnej
architektúry v jednotlivých
štátoch Európy. Slovensko je
jedným z mála štátov EÚ, kde
o uznanie programov Krajinnej
architektúry v EFLA (European
Federation for Landcape
Architecture) nežiadala žiadna
zo škôl univerzitného typu.
Viac informácií o uznávaní
programov Krajinnej architektúry možno nájsť na stránke
EFLA: http://europe.iflaonline.
org v sekcii vzdelávania.
V rámci európskej komisie
pre výkon povolania sa diskutovalo o svetovej hospodárskej
kríze a jej dopadoch na činnosť
KA. Vytvorila sa pracovná
skupina s cieľom porovnania
dopadu svetovej hospodárskej krízy na činnosť krajinných architektov v jednotlivých
štátoch a navrhnúť spoločný postup a metodiku na uplatnenie absolventov so vzdelaním krajinného architekta.
Na začiatku novembra 2011 sa uskutoční pravidelné zasadanie rady EFLA
(5. – 6. november) a regionálny kongres EFLA (2. – 4. november) v Estónskom
Talline. Viac informácií na: www.efla2011.com
M a g d a l e n a H o r ň á k o vá

Fórum architektonickej politiky
Pri príležitosti predsedníctva Maďarska v Rade Európskej únie sa 4. až 7. mája 2011
konala v Budapešti medzinárodná konferencia Európskeho fóra pre architektonickú
politiku – EFAP. Hlavným heslom konferencie bolo: EURÓPA – DUNAJ – VODA,
Inovácia a udržateľný rozvoj.
Hlavnými organizátormi konferencie boli: Ministerstvo vnútra MR, Maďarská komora architektov (MÉK), Zväz maďarských architektov (MÉSZ), Centrum súčasnej architektúry (KÉK) a Európske
fórum pre architektonickú politiku (EFAP).
Za Slovensko – Spolok architektov Slovenska – sa na medzinárodnej konferencii zúčastnili
Elena Szolgayová, Martin Drahovský a Jozef Istenes.
V prvý deň konferencie organizátori ponúkli štyri paralelné prehliadky architektonických diel
Budapešti s odborným sprievodom, z ktorých si účastníci mohli vybrať. Prvá možnosť bola prehliadka historických pamätihodností v centre Budapešti, druhou prehliadka skvostov secesie
a eklektiky, treťou moderna v Budapešti a štvrtou prechádzka v hlbinách pod mestom – prehliadka
niektorých staníc novej línie metra M4 počas
výstavby. Večer otvorili výstavu „Víno a architektúra vinárstiev v Maďarsku“ v Centre architektúry a dizajnu FUGA.
Program druhého a tretieho dňa konferencie prebiehal v reprezentatívne ozdobenej zasadacej sále historickej „Novej radnice“ na Váci
utca v centre Budapešti.
Konferenciu pozdravili Péter Szaló, štátny
Rob Docter prezident EFAP, v pozadí Yvette Masson
tajomník pre regionálny rozvoj (Ministerstvo
Zanussi a Jan Olbrycht, predseda URBAN
Intergroup, poslanec Parlamentu EÚ a Attila Ughy – vnútra MR), Jan Olbrycht , predseda URBAN
radca pre rozvoj mesta – Úrad primátora Budapešti Intergroup (Parlament EÚ), Tamás Deutsch,
člen Výboru pre regionálny rozvoj (Parlament
EÚ), Géza Entz, politický radca (Ministerstvo národných zdrojov MR), Attila Ughy, radca pre rozvoj
mesta (Úrad primátora Budapešti).
Konferenciu zorganizovali v troch základných tematických okruhoch: 1. Európa, Maďarsko,
Architektonická politika; 2. Dunaj a voda; 3. Inovácia pre udržateľný rozvoj. Jednotlivé tematické
okruhy uviedli predrečníci z organizačného výboru konferencie.
1. tematický okruh
V prvom tematickom okruhu „Európa, Maďarsko, Architektonická politika“ vystúpili viacerí prednášajúci.
Petar Miladinov, člen Výboru pre vzdelávanie a kultúru Rady Európy vo vystúpení pod názvom
„Posilnenie priorít do r. 2020“ hovoril o význame medzinárodnej spolupráce v oblasti reformy
výučby z aspektu výchovy mladej generácie na zvládnutie úloh obnovy hospodárstva po kríze
a na zabezpečenie udržateľného rozvoja ekonomík. Hlavné úlohy vidí v oblasti rozvoja digitálneho
prostredia, v podpore kreatívneho priemyslu a v jazykovej diverzifikácii, a tým v zlepšení dialógu
medzi kultúrami a v rozvoji programov medzihraničnej spolupráce.
Péter Szaló hovoril o prvých výsledkoch pri realizácii záverov Lipskej charty o udržateľnom rozvoji európskych miest – 2007 a o rezolúcii z neformálneho stretnutia ministrov členských štátov EÚ
- Toledo 2010 o rehabilitácii existujúceho stavebného fondu. V zmysle týchto dokumentov hlavnými
cieľmi v oblasti rozvoja miest ako centier kultúry, vzdelávania a ekonomickej prosperity sú tvorba
príťažlivého mestského prostredia, rehabilitácia mestských štruktúr a účinná dopravná a technická
infraštruktúra. V napĺňaní týchto cieľov hlavnú úlohu zohrávajú aspekty stavu a dynamiky rozvoja
hospodárstva, environmentálne aspekty a aspekty regionálnych vzťahov medzi mestom a svojim
prirodzeným okolím. Do popredia pre zvládanie týchto cieľov sa v posledných rokoch dostávajú
problémy zmeny klímy a nepriaznivého demografického vývoja mestskej populácie. Péter Szaló
vyzdvihol potrebu posilnenia horizontálneho princípu pôsobenia spolupráce profesijných združení,
mimovládnych organizácií, škôl a vedeckých inštitúcií so samosprávami miest a obcí, ktorý sa ujal
v nemecky hovoriacich krajinách pod názvom BAUKULTUR.
Yvette Zasson Zanussi poskytla prehľad o nových dokumentoch schválených v Európskom parlamente a v Rade EÚ. Napríklad uznesenie Rady EÚ č. JOE 2008/CJ19/05 upravuje pravidlá pre
využívanie výsledkov vedeckých výskumov v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia
pre jednotlivé úrovne rozhodovania v Európskom parlamente a jeho výboroch na urýchlenie presadenia týchto výsledkov do politického rozhodovania, a tým zvýšenia ich ekonomickej efektivity.
Objasnila vzťahy medzi EFAP a URBAN Intergroup, Výboru Európskeho parlamentu pre urbanitu.
Joao Ferreira Bento informoval o výsledkoch prieskumu stavu v procese príprav implementácie
architektonických politík v jednotlivých štátoch EÚ a kandidátskych krajinách na členstvo v EÚ
ako aj stavu pôsobenia architektonických politík v jednotlivých štátoch EÚ, kde už je zavedená
prax architektonickej politiky kratšie alebo dlhšie obdobie. Základným štatistickým údajom je,
že 19 európskych štátov už má zavedenú architektonickú politiku do svojej legislatívy a uplatňuje
ju v praxi riadenia inštitúcií a v komunálnej politike. Ďalších 9 sa na ňu v súčasnosti pripravuje.
Bližšie informácie o výskume sú na stránke www.efap-fepa.eu.
Ilona Soltész, hlavná architektka Maďarska prezentovala 19 stranový dokument maďarskej
architektonickej politiky, predložený na prerokovanie vo Vláde Maďarskej republiky. Predstavila
subjekty, ktoré sa na tvorbe tejto politiky podieľali. Vyzdvihla úlohu Národnej architektonickej rady
ako hlavného článku prípravného procesu, ktorú založili na pôde Maďarskej akadémie vied v roku
2008. Definovala 14 základných úloh pre všetky stupne riadenia štátu v procese implementácie AP.
Na záver prvého tematického okruhu vystúpili predstavitelia európskych krajín, ktoré majú skúsenosti s uplatnením svojich národných architektonických politík: Tiina Valpola – Fínsko, Martin
Colreavy – Írsko, Michael Braum – Nemecko, Dariusz Smiechowski – Poľsko, Ilona Soltész –
Maďarsko.

Za rečníckym pultom Péter Szaló, štátny tajomník pre regionálny rozvoj Ministerstva vnútra MR

2. tematický okruh
V druhom tematickom okruhu „Dunaj a voda“ vystúpili:
Miklós Banai, ktorý hovoril o histórii a súčasnosti podunajského regiónu z pohľadu ekonomického rozvoja. Mottom jeho prednášky bolo: Dunaj nás nerozdeľuje, ale spája.
Anna Bérczi predstavila schválený dokument Rady EÚ – Dunajská stratégia, vrátane akčného
plánu jej realizácie, ktorý v regióne povodia Dunaja vnáša nové motivácie do ekonomického rozvoja
8. členských krajín EÚ a 6. doteraz kandidujúcich krajín. Novou črtou tohto dokumentu oproti
Baltskej stratégie je, že nevyžaduje vybudovanie ďalšej novej administratívy v rámci výborov
a komisií Parlamentu EÚ. Rozvojové programy sú v súlade s doterajšími kritériami udeľovania dotácií z fondov EÚ, včleňujú sa do systému inovačnej stratégie zefektívnenia ekonomík členských
štátov EÚ, a tak nevyžadujú vyčlenenie ďalších zvláštnych finančných zdrojov z rozpočtu EÚ.
Rozvojové programy tvoria otvorený systém a kedykoľvek sa dajú zameniť a doplniť novými
programami, ak spĺňajú stanovené kritériá.
Peter Langer predstavil svoje revue A10 o inovatívnej európskej architektúre na príklade niekoľkých stavieb v regióne Dunaja – v  Rakúsku, na Slovensku, v Maďarsku a Srbsku.
Na záver druhého bloku vystúpilo päť mladých nadaných architektov z Maďarska a predstavilo
svoje projekty na tému reanimácie sídelných štruktúr z aspektu obnovenia súžitia týchto sídiel
s ich prirodzeným prírodným prostredím, hlavne riekami a vodnými plochami.
3.tematický okruh
Tretí tematický okruh „Inovácia pre udržateľný rozvoj“ otváral širokú paletu inovatívnych projektov
a konkrétnych realizácií z rôznych regiónov Európy.
Roland Gruber z Univerzity umenia a priemyselného dizajnu v Linzi predstavil realizáciu projektu „e5 Zwischenwasser“ v regióne Voralberg, odmeneného cenou Baukultur.
Maud Leliévre z Ministerstva sídelného a regionálneho rozvoja v Paríži a členka rady mesta
Saint-Denis poskytla prehľad aktivít Združenia miest a obcí Les Eco Maires založeného v v roku
1989 na ochranu životného prostredia a pre udržateľný rozvoj.
Angel Diaz Domínguez – architekt z Madridu – predviedol ukážky zo svojej tvorby bioklimatickej architektúry v rôznych regiónoch Španielska, hlavne ocenené projekty v Seville, v Tenerife,
v Osune a Park Moret v Huelva.
Miguel Nery z Minho Univesity v Porto predstavil program Centra architektúry, kreativity
a udržateľného rozvoja – North 41°. Energeticky sebestačné budovy sú programovým cieľom
tohoto pracoviska, a to nielen v novej výstavbe, ale aj cestou komplexnej obnovy starších budov.
Niekoľko príkladov je na stránke www.norte41.org.
Tamás Rácz v prednáške „Vodné hospodárstvo a krajinotvorba“ poukázal na klady a zápory
vodných diel na Dunaji a na nutnosť udržania pôvodného vodného režimu v mŕtvych ramenách
Dunaja z hľadiska ekologickej stability, udržania vitality poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Attila Bodnár premietol film o projektovaných a realizovaných biočističkách odpadových vôd
pomocou koreňových systémov rastlín v skleníkoch.
Záverom tretieho dňa konferencie sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre
architektonickú politiku – EFAP, na ktorom zvolili nové vedenie, schválili akčný program a rozpočet
na rok 2011. Prezidentom sa stal opäť generálny riaditeľ Berlag Institute v Amstardame, hlavný
sekretár holandskej nadácie DOCOMOMO a člen ekzekutívy mnohých medzinárodných výborov
a inštitúcií v oblasti architektúry, Rob Docter.
Štvrtý deň venovali účastníci konferencie prehliadke významných architektonických diel
v Budapešti a v jej blízkom okolí, realizovaných v posledných rokoch. Večer strávili plavbou
na výletnej lodi po Dunaji.
Konferencia splnila účel hlavne v tom, že ukázala ekologické hľadiská v ďalšej tvorbe prostredia
v súvislosti s technickými a technologickými
inovačnými procesmi najnovšieho vývoja
v oblasti architektúry. Vyzdvihla nutnosť holistického prístupu k problematike tvorby umelého
životného prostredia a ohodnotila „váhovosť“
jednotlivých elementov problematiky. Ukázala –
aj keď iba čiastočne – úlohu štátnych orgánov,
regionálnej a miestnej samosprávy v procese
implementácie architektonickej politiky
v praxi.

Prehliadka novej budovy Univerzity Corvinus
v Budapešti

Jozef Istenes
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PKO dnes –
prehra všetkých

„Mne Slovensko
krása je“

Všetci sú vraj spokojní a kauza PKO už
prestala zaujímať médiá. Už bude dobre,
PKO je zachránené.

Je Slovensko aj dnes
pre nás krásou ?

Po poslednom hlasovaní v Mestskom zastupiteľstve,
viacerí zodpovední prejavili radosť nad tým, že verejnosť v boji o PKO zvíťazila. Za verejnosť sa považujem
aj ja, a ja si myslím že dnešný stav je prehrou – prehrou Magistrátu a mestských poslancov, prehrou
developerov, prehrou občana Bratislavy a nakoniec
aj prehrou bratislavskej kultúry. Hoci chápem populistický postoj politikov – nechápem nadšenie
a postoj odborníkov vrátane niektorých architektov.
Dá sa PKO zachovať v súčasnom stave? Áno dá, za
cenu, že bude pôsobiť ako smutný obraz minulosti,
postupne smerujúci k ruine. Môj názor, že PKO

nestačí zachovať, ale je potrebné s ním niečo urobiť
som vyslovil asi pred 3 rokmi. Poniektorí aktivisti
mi to dodnes zazlievajú. Čo však s ním treba urobiť?
Na to je veľké množstvo odpovedí, no v každom
prípade je minimálne potrebná jeho rekonštrukcia.
V akom rozsahu a aké finančné náklady si bude vyžadovať nikto z kompetentných, ani tých druhých nevie.
(príklad rekonštrukcie Zimného štadióna je však
výstrahou a koľko bude občan ročne doplácať na
jeho prevádzku o tom radšej nehovoríme). Preto
rozhodovanie o budúcnosti PKO bez spracovania
štúdie, ktorá by odpovedala aspoň na základné otázky,
čo a za koľko, považujem naprosto za nezodpovedné.
Finančná situácia v akej sa mesto nachádza nie je
ľahká, ale nemala by byť ani rozhodujúca pre budúcnosť PKO. Ak to však má byť budúcnosť, v ktorej bude
stále viac a viac chátrať tak neviem? Použiť zdravý
sedliacky rozum by nemalo byť až také ťažké.
Diskutabilná výmena pozemkov ponúkaná mestom o kus ďalej nie je riešením. Odhliadnuc od toho,
že tieto pozemky mestu nepatria, malo by si mesto
uvedomiť, že oveľa cennejšou hodnotou pre Bratislavu
nie je zastaraná estrádna spoločenská hala, ale nábrežie v celej jeho dĺžke a jeho verejný charakter. Dúfam,
že priatelia aktivisti budú za tento verejný charakter
nábrežia bojovať s rovnakou vervou akou bojovali za
tieto budovy. A hlavne nie vtedy, keď už bude neskoro.
Hrozba zástavby nábrežia obytnými domami, naviac
oproti dnešným regulatívom značne zvýšenými podlažiami (vraj kompenzácia za to, že nemôžu – nechcú
ísť do podzemných podlaží) je veľmi reálna, a treba
jej zabrániť. Kvalita verejného priestoru nábrežia
musí byť prioritou, ktorej sa musí podriadiť budúca
zástavba a jej funkcie. Možné je však aj položiť
otázku, ktorú pri nedávnej návšteve Bratislavy vyslovil
rímsky architekt Paolo Portoghesi: „Musí tu byť
zástavba, nemôže tu byť park?“ Presvedčenie, ktoré
vládne na Slovensku posledných 20 rokov, že všetko
čo je voľné treba predať a zastavať je hlbokým
omylom.
Bratislava, júl 2011
Š t e f a n Š l a c h ta
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O hľadaní „divov Slovenska“
Je Slovensko skutočne krásne aj dnes,
tak ako to vyznával P. O. Hviezdoslav
v básni i Karol Kállay vo fotografiách?
Čo nám chýba k tomu, aby sa divy
Slovenska dostali aj medzi divy sveta?
Odpoveď na túto otázku som hľadal
na tom „pravom“ Slovensku, ktoré sa
začína niekde na Starých horách.
Vyberal som krajinárske a architekto
nické šperky, národné kultúrne pamiatky
i objekty zapísané na zozname Unesco.
Na začiatku stúpania na Donovaly sa patrí
navštíviť Španiu dolinu. Je to čarovné banské
mestečko. Našli sme tam námestie plné áut.
V stodole – reštaurácii pred bývalou šachtou
Ferdinand bolo prestreté pre svadobných hostí.
Španiu dolinu zažiť vo svadobnej nálade je zážitkom. Náš kamarát Vlado H. sa venuje histórii
Thurzovského mediarskeho podniku už desaťročia.
Koľko Slovákov vie o jeho európskom význame?
Donovaly sú urbanistickým a investičným fiaskom.
Parkovisko obostavané hotelmi a penziónmi
s arkierikmi a vežičkami tvorí centrum osady.
Stavebný boom poškodil ich krajinárske hodnoty.
Tu sme pri obede zažili prvú inváziu maďarských
školákov, ktorým štát dotuje výlet do Horného
Uhorska 150. eurami na osobu. Aj to je forma
podpory turistického ruchu.
Zato Vlkolínec nesklamal. Na parkovisku pod dedinou stálo asi 30 áut. Súkromní chalupári kultivujú
svoje chalúpky. Ľudoví rezbári sa činia. Jeden
kresliar vyrábal na mieste celkom originálne škicované pohľadnice. Zdá sa mi, že osada je farebnejšia ako bývali jej pôvodné drevenice. Podobne
i skanzen v Pribiline je zážitkom. Je v dobrom
stave a názorne prezentuje architektúru a život
Liptova v minulosti. Má aj slušnú návštevnosť.
Pri dobrom počasí dostať tam výborný syr s čerstvými výrobkami z ovčieho mlieka.
Tatranská panoráma zarmúti každého návštevníka.
Je to krajinárske torzo. Ani po 7. rokoch nevyzerajú lepšie. Červené smreky vydržali a stoja ako
výstraha a stále pripomínajú katastrofu. Kalamita
otvorila diaľkové pohľady, ale aj odhalila nekoncepčnosť tatranského urbanizmu. Tu sa ponúka
diskusia o charaktere zástavby. Čo je vhodnejšie
do hôr? Hrázdené, eklektické romantizujúce či
kubické moderné formy tvaroslovia? Určite by
zástavba nemala presahovať nad stromy. Dostali sa
mi do rúk pohľadnice Tatier s prevládajúcou hrázdenou architektúrou a mali príjemnú atmosféru
kúpeľného mesta z konca 19. storočia. Aj Tatry si
užili veľa zásahov moderny.

Štrbské Pleso je najatraktívnejšia krajinárska kompozícia Vysokých Tatier. Ich centrum zažíva
chaotické stavebné aktivity. Poteší práve rekonštruovaný hotel Panoráma od nášho brnianskeho kolegu
architekta Z. Řiháka. Tu jednoznačne boduje
moderna. Řihák bol v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch renomovaný architekt hotelov.
Scénu Štrbského Plesa však stále ovláda Solisko
a Patria. Skokanské mostíky a Areál snov chátrajú
a pomaly aj strašia.

nicou. Renesančný kaštieľ v anglickom parku
ponúka Medňanského zbierku s originálnym interiérom a knižnicou. Výnimočnú spišskú krajinu signalizuje Sivá Brada. Tieto naše „Pamukkale“ stále nevyužité chrlia a bublajú svoj nekonečný príbeh.
Neďaleký Spišský salaš sa však našiel v dnešnej
konzumnej dobe. Dostanete tu najlepšie pirohy
či už bryndzové, tvarohové alebo lekvárové.
Samozrejme, aj kompletnú škálu halušiek. Baraní
perkelt si však nedávajte.

Súčasnej hotelovej architektúre udáva tón
Kempinsky. Pôvodné objekty Grand hotela na
Štrbskom plese sú zrekonštruované dôstojne
a patrične luxusne. Väčším problémom sú nové
apartmánové vily po obidvoch stranách hotela.
Hotel nevytvoril kultivované nábrežie ako verejný
priestor. Uzatvoril sa dovnútra len pre vybranú
klientelu. Okolo vody prechádza úzkym chodníkom
plebs a pozerá cez zasklené steny do wellnesu
hotela, kde sa plahočia VIP detičky s mamičkami.
VIP klientela neprinesie život na Štrbské Pleso.
Presklené vily nemajú ducha, nemajú kultivovanú
formu, nemajú atmosféru. Vytvorili hradbu na južnej
fronte plesa. Nie sú to „letné byty“ solventných
rodín z medzivojnových rokov roztrúsené v lese.
Darmo, bývalé hornouhorské „Čorba Tó“ malo
inú atmosféru.

Môj vzťah k Spišskej kapitule je umocnený
štyrmi polodisidentskými stretnutiami architektov
zo Strednej Európy v rokoch 1984 – 87. Vtedy sme
dôverne spoznali jej okolie a nádherné biskupské
paláce. Odvtedy považujem túto krajinu okolo jSpišského hradu za jeden z divov Slovenska. K nemu
patrí Podhradie, Žehra i Hodkovce. Túto krajinársku
nádheru však hyzdia cigánske slamy popri ceste
do Spišských Vlachov. Tu sa natíska otázka:
„Kde udělali soudruzi z Československa a páni
zo Slovenska chybu v ich prevýchove?“

Tatranská Lomnica je východiskom pre Skalnaté
Pleso. Tento prírodný kotol pod Lomnickým štítom
vytvára druhú čarovnú tatranskú scenériu. Do nej
citlivo vložil Dušan Jurkovič stanice lanovky.
Nové lanovky teraz vytýčili iné trasy a Jurkovičove
pamiatky – stojac opodiaľ – chátrajú nevyužité.
Pre svoju dominantnú polohu, noblesu a atmosféru
„bel epoque“ som vždy obdivoval Grand Hotel
Praha. Jeho architekt Guido Hoepfner mu dal ducha.
Aj teraz po rekonštrukcii nestratili jeho priestranné
haly a reštaurácie pôvodný flair. Hotel bol budovaný
v časoch, keď sa do Tatier chodilo zo spoločenských
dôvodov, ale aj zo zdravotných ako do vzdušných
kúpeľov.
Našim východiskom pre Belanské Tatry bývala
Tatranská Kotlina. Jej liečebné domy boli osadené
voľne v lese. Teraz jej atmosféru zničil monumentálny liečebný dom z čias socializmu. Kalamita
odhalila výhľady na rázovitú goralskú obec Lendak.
Ždiar trochu pokročil v premene na centrum cestovného ruchu. Zo súkromných domov sa stávajú
penzióny. Pribudli rázovité zrubové domy s charakteristickou goralskou klímou.
Z podtatranských pamiatok sme nevynechali Strážky
s kaštieľom, gotickým kostolom a renesančnou zvo-

Na spiatočnej ceste sme nevynechali náš gotický
šperk, kaplnku Zápoľských v Spišskom Štvrtku.
Svojimi proporciami a vzletnosťou sa vyrovná francúzskym vzorom. Levoča patrí k našim urbanistickým pokladom. Nachádza sa tu ďalší skvost, najvyšší krídlový oltár na svete. Oltár sa skoro permanentne reštauruje, ale je prístupný. Všeobecne sa
dá Levoča s pamiatkami a námestím zaradiť medzi
konsolidujúce sa mestá.

Nabudúce si naplánujeme ďalšie regióny
Slovenska. O tom, že Slovensko má čo
ukázať svetu sa presvedčíte po prelisto
vaní veľkej obrázkovej encyklopédie
pamiatok Slovenska od P. Kresánka.
Turistika je nová civilizačná epidémia.
Milióny ľudí zrazu potrebujú zmenu.
Dávajú sa do pohybu ako lumíky či tuč
niaky. Majú voľný čas, prostriedky a túžbu
po zmene i po poznaní. Prídu na najviac
propagované miesta, urobia zopár foto
grafií, skonzumujú cenovo prístupné menu
a putujú ďalej. Málo z nich má hlbší záu
jem poznať a objavovať kultúrne hodnoty.
Civilizácia je zmanipulovaná masovou
kultúrou a globálnym biznisom. Aj divy
Slovenska, ak chcú prežiť, sú súčasťou
tejto civilizačnej hry.
Grand Hotel Praha Tatranská Lomnica, júl 2011
J. M. Bahna
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Medzinárodný
študentský
vzdelávací projekt
Dúbravka – Veľká lúka
Fakulta architektúry STU v Bratislave je
od roku 2007 partnerom v medzinárodnom
vzdelávacom projekte Oikodomos, ktorý
sa zaoberá problematikou vytvorenia
a konsolidácie medzinárodného vzdelávacieho kampusu v oblasti architektúry
bývania. Vzdelávanie integruje medzinárodný, multikultúrny a interdisciplinárny
pohľad na problematiku, nakoľko spája
európske vzdelávacie inštitúcie v architektúre, urbanizme a priestorovom plánovaní,
snaží sa zapájať do vzdelávacích aktivít
aj odborníkov z praxe, mestské samosprávy a občanov.
Partnermi projektu sú univerzity
a výskumné centrá z Belgicka, Francúzska
Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Veľkej
Británie a Tureckej časti Cypru. Projekt
Oikodomos sa zaoberá aktuálnymi problémami bývania a hľadaním inovatívnych
riešení, ktoré korešpondujú so sociálnymi,
ekonomickými a technologickými výzvami
súčasnej európskej spoločnosti. V neposlednom rade vytvára možnosti pre aktívnu
spoluprácu univerzít s mestskými zastupiteľstvami a spoločenskými organizáciami
v partnerských krajinách pri riešení komplexných problémov bývania. Snaží sa
vytvoriť virtuálny ateliér, v ktorom sa študenti budú na diaľku spájať a spoločne
tvoriť. Cieľom projektu je zdokumentovať
názor mladej generácie, ako má vyzerať
bývanie súčasnej Európy, čo je mimoriadne široký a aktuálny záber.
V rámci projektových aktivít Fakulta
architektúry STU v októbri 2009 organizovala workshop v Bratislave a súvisiace
vzdelávacie aktivity. Nosnou témou
pre ateliérové zadania a semináre medzinárodných tímov bolo „Efektívne bývanie“.
Iniciatíva témy a spolupráce s MČ Bra
tislava Dúbravka vyšla z FA STU (kolektív:
Viera Joklová, Marián Maľovaný, Andrea
Bacová, Zuzana Tóthová, Ľubica Vítková,
Henrich Pifko), ktorá ako partner projektu
Oikodomos hľadala lokalitu pre medzinárodný urbanisticko-architektonický ateliér
s témou návrhu efektívneho bývania.
Pritom dôležitým parametrom bola aktuálnosť a previazanosť s praxou. Keďže
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Mestská časť Bratislava Dúbravka v tom
čase pripravovala zadanie pre urbanistickú
štúdiu zóny Veľkej lúky, bolo aj v jej
záujme spolupracovať s fakultou architektúry. Vzájomné rokovania sa začali v máji
2009. V októbri 2009 FA STU organizovala
a hosťovala medzinárodný workshop projektu Oikodomos so zadaním Veľkej lúky.
Jeho cieľom bolo formulovať efektívny
rozvoj bývania, ktorý rešpektuje prírodné
a kultúrne špecifiká lokality, možnosti
dopravného napojenia s mestom, rešpektuje parametre nízkoenergetického
a k životnému prostrediu priateľského
dizajnu, rešpektuje rôzne životné cykly
a situácie v adaptabilnom dizajne bývania,
pri uplatnení požadovaných hustôt
zástavby a vytvárania multifunkčných
priestorov. Práca na zadaní pokračovala
aj po skončení workshopu, v závislosti
od konkrétnych špecializácií partnerov.
Komunikácia a odovzdávanie skúseností
prebiehali diaľkovou formou, s podporou
nástrojov informačno-komunikačných
technológií s cieľom vytvorenia medzinárodnej a multidisciplinárnej platformy pre
generalizovaný model efektívneho bývania.

Výsledky sú prezentované na stránke
vytvorenej špeciálne pre medzinárodnú
tvorivú spoluprácu: http://www.oikodomos.org/workspaces
V marci a apríli 2010 sa uskutočnili
dve vernisáže vybraných urbanistických
študentských projektov, ktoré sa stretli
so záujmom profesorov a študentov,
ako aj dúbravskej verejnosti a boli
inšpiráciou pre spracovateľa urbanistickej
štúdie Dušana Krampla z ateliéru Hugpro,
s.r.o. Študentské práce boli pre neho
zdrojom inšpirácie, ale aj overenia toho,
čo dané územie urbanisticky „znesie“.
Poskytujú plnú škálu ideových návrhov
na riešenie tohto územia projektovaných
s ľahkosťou študentských ideálov „nezaťažených“ procedurálnymi obmedzeniami,

ktoré si vyžaduje schvaľovanie dokumentácie tohto typu. Sú pozitívnym živým vstupom do procesu obstarávania štúdie
a spracovateľovi slúžia ako nezáväzný
podklad pri návrhu. Študenti na druhej
strane vítajú pripomienky z praxe aj od
občanov, pre ktorých vlastne budú navrhovať.
Výstava výberu študentských prác
s urbanistickými modelmi zaoberajúca sa
územím Veľká lúka bola od 29. júna do 15.
júla 2011 inštalovaná v Galérii architektúry
Spolku architektov Slovenska v Bala
ssovom paláci na Panskej ulici č.15.
Na vernisáži sa zúčastnila dekanka FA STU
Ľubica Vítková, prezident SAS Ján Bahna,
profesor Ján Tucný z partnerskej univerzity
z francúzskeho Grenoblu, ktorý sa pripojil
diaľkovo cez videokonferenčný telemost
a iní významní hostia.
Práce prezentované na výstave spracovali v rámci medzinárodného workshopu
Oikodomos na FA STU v Bratislave, ako
aj v rámci urbanistických ateliérov na
Ústave urbanizmu a územného plánovania
a špeciálneho ateliéru v  Kabinete počítačových a multimediálnych disciplín
na FA STU.
Špeciálny ateliér CAD tvorili študenti:
Kováčová, Kolesárová, Kubránová,
Krrižánková; pedagóg: Peter Lovich.
Špeciálny ateliér CAD tvorili študenti:
Miklošková, Pagáčová, Petrová,
Pindiaková, Reguliová; pedagóg:
Viera Joklová.
Na výstave prezentovali aj výsledný
Návrh urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka,
Bratislava – Dúbravka, ktorého obstarávateľom je Mestská časť Bratislava –
Dúbravka. Prerokovanie návrhu je
vo finálnej fáze.
V i e r a J o k l o vá
FA STU Bratislava

Os Brno → Žilina
V múzeu mesta Brna sa od 15. júna do 16. októbra prezentuje výstava
Os Brno → Žilina Proudy avantgardy, ktorú pripravili architekt Dušan
Mellner, Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení
a Múzeum mesta Brna.
V dobe prvej Československej republiky (1918-–1939) prebiehal zápas o novú,
modernú podobu Žiliny. Vďaka prudkému rozvoju aglomerácie potrebovalo mesto
urýchlene vypracovať regulačný „územný“ plán, a preto požiadalo o pomoc Brno. To im
odporučilo osloviť do užšej
súťaže brnenských architektov: Bohuslava Fuchsa,
Josefa Peňáza a Václava
Zakrejsa. Spomedzi troch
návrhov súťaže vyhral návrh
Doc. Ing. Peňáza s heslom
„Žilina roku 2000“. Mestá
komunikovali v rôznych
oblastiach – spoločenských,
kultúrnych a hospodárskych.
Obyvatelia Žiliny prichádzali
do Brna nielen za prácou,
ale i za štúdiom.
Napríklad architekt
M. M. Scheer študoval na
„Německém vysokém učení
technickém“ v Brne, ktoré
bolo jedným z centier avantgardy a modernej architektúry. Tu sa oboznamuje
s tvorbou a dielami domácich architektov ako Adolfa
Loosa, Jindřicha Kumpošta,

Dominique Perrault v Bratislave
Metropolis?
Dominique Perrault prednášal po troch rokoch opäť v Slovenskej národnej galérii v Brati
slave. Tentokrát na tému „Metropolis?“ súvisiacu s expozíciu, ktorú pripravil v r. 2010 ako

Logo francúzskej národnej expozície
na Svetovom bienále architektúry
v Benátkach 2010

Dominique Perrault v SNG. Foto: Mária Bogárová

Pohlad na DC Towers. Vizualizácia: Ateliér DPA

Jana Kotěru a v prvom rade
jeho profesora Josefa Fantu.
Svojou tvorbou presiahol
regionálne hranice a progresívnymi myšlienkami, ktoré
si doniesol zo štúdií a práce
z Brna, intenzívne ovplyvňoval domácu architektonickú
scénu.
Práve podľa jeho
Foto: Miloš Strnad
návrhu, vypracovaného
v spolupráci s Júliusom Steinom, sa v Žiline realizovala jedna z najvýznamnejších
pamiatok modernej architektúry mesta – funkcionalistická štvrť „Svojdomov“, kde
našli odozvu a uplatnenie myšlienok výstavnej obytnej kolónie Weissenhof v Stuttgarte
(1927), s programom Nové bývanie. Žilinská mestská štvrť patrila medzi najväčšie
realizácie v Československu a môžeme ju porovnať s podobnými projektmi v Brne –
„Nový dům“ (1928) alebo v Prahe – „Baba“ (1931–1932). Vyššie uvedené vplyvy sa
výrazne zapísali do tváre mesta a vytvorili jeho jedinečnú identitu.
Výstava „Os Brno – Žilina. Prúdy avantgardy“ zobrazuje moderný život mesta Žilina
v rokoch 1918 až 1939. Zameriava sa na jednotlivé objekty architektúry a prezentuje
nielen dobové interiéry s radou detailov ale i špecifickú atmosféru doby.

generálny komisár Francúzskeho
národného pavilónu na Sveto
vom bienále architektúry
v Benátkach.
Na bratislavskú prednášku
prišiel D. Perrault na pozvanie
Francúzskeho inštitútu v Brati
slave, SNG a Ateliéru Bogár
Králik Urban. Prednáška bola
voľným pokračovaním prezentácií názorových prúdov súčasných
francúzskych architektov, v rámci
ktorej už vystúpili v Bratislave
B. Reichen, D. Perrault a v minulom roku A-F. Jumeau z ateliéru
Périphériques.
V súčasnosti sa Dominique
Perrault zúčastňuje na aktivite
dotýkajúcej sa budúcnosti
Veľkého Paríža, ktorú pod
názvom Le Grand Paris inicioval
francúzsky prezident Nicolas
Sarkozy. Iniciatíva sa rozvinula
do rozsiahlej diskusie, sprevádzanej paralelnými ideovými
návrhmi viacerých domácich
a zahraničných tímov. Expozícia
„Metropolis?“ priniesla analytický pohľad na dnešnú situáciu
nielen v Paríži, ale aj v iných
francúzskych mestách ako
Bordeaux, Lyon, Nantes, SaintNazaire. Anamnéza týchto urbánnych priestorov zahŕňa množstvo
výstupov z priestorových, geografických, demografických
a ďalších analýz a prináša
impulzy pre pokračovanie
diskusií o meste, o jeho vízii.

V premostení SNG od V. Dedečka. Zľava A. Kusá, riaditeľka SNG,
Dominique Perrault, D. Borská (Francúzsky inštitút). Foto: Anna M i c h a l B o gá r
Mičúchová
ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN

Metropolis? – expozícia vo Francúzskom národnom pavilóne v Benátkach
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Premiéra Fóra mladých architektov
v Bratislave

Workshop Komárňanský pevnostný
systém

Prvé stretnutie Fóra mladých architektov (FMA) sa uskutočnilo 5. apríla 2011 v Kultúrnom
inštitúte Maďarskej republiky (KIMR) v Bratislave. Dvadsaťtri mladých praktizujúcich
architektov – členov klubu – a početná skupina študentov architektúry z bratislavských
vysokých škôl sa zišli, aby si vypočuli prednášku dvoch pedagógov z Technickej univerzity
v Budapešti z Katedry urbanistiky. Súčasne sa tiež
zúčastnili otvorenia výstavy
osemnástich mladých
autorov – architektov
a krajinárov.
Prednáška Bálinta
Kádára a Samu Szemereyho
z Budapešti sa zamerala
na predstavenie inštitúcie
Centrum súčasnej architekPríhovor Jána Bahnu
túry (Kortárs építészeti
kozpont) v Budapešti,
vyvíjajúcej svoju činnosť
od roku 2005.
Základným cieľom
centra je napomáhanie previazania verejného života
s profesijnými kruhmi
architektov a s architektonickým školstvom. Pod týmto
hlavným zámerom centrum
pravidelne usporadúva
Otvorenie prvého stretnutia FMA
prednášky o architektúre
a výstavy, filmové predstavenia s architektonickou a výtvarnou tematikou. Ku koncu
roku každoročne vyhodnocuje svoju činnosť na plese architektov.
Medzi jeho stále úlohy patrí aj výchova asistentov a kurátorov výstav a rôznych
architektonických podujatí, budovanie digitálnej informačnej siete, v rámci ktorej sa
zakladá aj virtuálna galéria architektúry.
Centrum sa snaží o vybudovanie dobrých pracovných vzťahov s rôznymi štátnymi
a privátnymi kultúrnymi inštitúciami. Prvými výsledkami tejto spolupráce sú projekty,
napríklad: Festival architektonických makiet a modelov, Dni filmov o architektúre, Exkurzia
po storočných domoch v Budapešti, konferencia „Život pri vode“ a iné. V spolupráci
s Múzeom architektúry sa pripravuje veľkolepá výstava amerického vizionára a majstra
priestorových štruktúr Yona Friedmana s názvom „Životné dielo Yona Friedmana“.
Do práce Centra sú zapojení okrem architektov aj ľudia z najrôznejších oblastí spoločenského, kultúrneho a umeleckého života – sociológovia, žurnalisti, historici, výtvarníci,
historici umenia, atď. Všetky programy centra sú financované sponzorstvom od rôznych
subjektov a grantmi získanými z fondov EÚ a štátnych inštitúcií formou podávaných
projektov.
V druhej časti stretnutia Fóra mladých architektov sa uskutočnila vernisáž výstavy
osemnástich mladých architektov pochádzajúcich z južných regiónov Slovenska. Výstava
sa konala pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Kultúrneho inštitútu Maďarskej
republiky (KIMR) v Bratislave. Na otvorení sa zúčastnili aj prezident SAS Ján M. Bahna,
riaditeľ kancelárie SAS Peter Mikloš, riaditeľ KIMR István Kollai a obchodný radca
Veľvyslanectva Maďarskej republiky v Bratislave József Barna.
Kurátorom výstavy bol Kristian Szabó, mladý architekt pochádzajúci z Rimavskej
Soboty, v súčasnosti žijúci v Bratislave.
Prvá reinštalácia výstavy sa uskutočnila v Košiciach na prelome júna a júla tohto roka.
Fórum pripravuje svoju podstránku na webportáli SAS: www.sasarch.sk pod logom FÉF –
FMA a korešpondenciu prijíma do schránky: fef.fma@gmail.com
Uskutočnilo sa aj prvé pracovné zasadnutie klubu FMA za účasti prednášateľov
z Budapešti a vymenili sa skúsenosti z podujatí organizovaných pre mladých architektov
v Maďarsku a na Slovensku.
Dohodli sa organizačné
rámce ďalšieho stretnutia
klubu spojeného s videoprezentáciou mladých vystavujúcich autorov FMA.
Stretnutie bude začiatkom
mája budúceho roka
v budove KIMR
v Bratislave.

Fórum mladých architektov, združenie fungujúce v rámci Spolku architektov
Slovenska otvorilo 6. augusta 2011 workshop „Komárňanský pevnostný systém“
ktorý sa konal v komárňanskej Ústrednej pevnosti, v obnovenom bývalom muničnom sklade.
Otváranie bolo spojené s prednáškovým blokom o súčasnosti a budúcnosti
pevnostného systému. Prednášajúcimi boli renomovaní odborníci: Jana Gregorová –
Fakulta architektúry STU; István Varga – riaditeľ Monoštorskej pevnosti; Ľudovít
Gráfel – miestny historik.
Slávnostné ukončenie workshopu „Komárňanský pevnostný systém“ prebehlo
12. augusta v popoludňajších hodinách.
Po prezentácii prác z workshopu pomocou videoprojekcie na Klapkovom
námestí – Radnica mesta Komárna, otvorili výstavu z prác z workshopu na
Klapkovom námestí – Reštaurácia Klapka Vigadó.

Diskusia k odznelej prednáške
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Jozef Istenes

Výstava Fóra mladých architektov
Občianske združenie Rovás pripravilo výstavu z prác členov Fóra mladých architektov. Vernisáž sa uskutočnila 24. júna v Rovás Akadémii na Kmeťovej ulici
v Košiciach.
Záujemcovia sa mohli zoznámiť s prezentáciou novej generácie maďarských
architektov – tablami a projekciami z prác 23. mladých architektov, ktorí v krátkych
prejavoch predstavili vlastnú filozofiu tvorby.
Výstava trvala do 22. júla 2011.

So starostkou
na hradbách
Historické jadro Bratislavy je neveľké, turisti ho pohodlne
obídu ani nie za pol dňa. Je preto naozaj škoda, že toto
malé atraktívne územie je ešte zmenšené o stavebno-historicky hodnotnú časť, ktorá je dlhodobo neprístupná, teda
o úsek bývalých mestských hradieb pozdĺž Staromestskej
ulice. Ten totiž práve „oslavuje“ smutné jubileum, že je už
desať rokov zavretý kvôli havarijnému stavu.
Stredoveká Bratislava bola obkolesená kamennými
hradbami, ktoré sa tu stavali už od 13. storočia. Hradby
boli dvojité, s parkanom a priekopou. V 18. storočí ich
dala Mária Terézia zbúrať, pretože v tej dobe už stratili
obrannú funkciu a mesto sa rozrastalo a „kypelo“ zo svojich stredovekých hraníc. Preto sa do dnešnej doby zachoStarostka Tatiana Rosová (druhá zľava) na jedno poobedie odomkla
hradby

Ak by pár dobrovoľníkov dvakrát do roka aspoň vytrhalo
nálety a buriny, kým sú to ešte len výhonky, tak by určite
nemohol nastať stav, že z dlažby vyrastajú dvojmetrové
kríky, ktoré deštruujú murivo. Čím viac sa hradby nechajú
zarastať, tým drahšia bude potom oprava. To isté samozrejme platí aj o zanedbaných, korodujúcich kovových
častiach a podivných plechových prístreškoch v areáli,
rozbitých lampách, trčiacich „nezablendovaných“ kábloch
a tak ďalej.
Mimochodom, architekti Matúš Vallo a Oliver
Sadovský už pred niekoľkými rokmi v rámci Mestských
zásahov ponúkli nekomplikovaný projekt rozšírenia chodníka na Židovskej ulici, a tým aj znovuoživenia prepojky
ponad Staromestskú ulicu k hradbám. Tým by táto časť
mesta získala úplne nový, atraktívny peší režim a pomohla
by aj sprístupneniu hradieb. Zo strany mesta táto idea
ostala zatiaľ nevyužitá. Prečo?
Pravdupovediac, ani s vyše mesačným odstupom
od akcie som celkom nepochopila, čo vlastne chcela pani
starostka dosiahnuť tým, že na jedno poobedie hradby
otvorila. Popularitu si tým určite nezvýšila. Podarilo sa
jej hlavne vyvolať množstvo otázok a pobúrenie nad
džungľou, ktorá sa nachádza priamo v pamiatkovo najhodnotnejšom území bratislavského Starého mesta. O zodpovednosti za túto hanbu sme sa nedozvedeli nič a o nejakom rozumnom riešení už vôbec nie.

Schematické znázornenie stredovekej Bratislavy obkolesenej
hradbami

vali len časti a torzá hradieb – pás múru na Nedbalovej
ulici a Michalská brána s časťou mestskej priekopy
(ostatné mestské brány boli zbúrané a torzá dvoch bášt –
Obuvníckej a Prašnej boli pohltené novšou výstavbou).
Najdlhší zachovaný úsek hradieb teda vedie pozdĺž
Staromestskej. Začiatkom 90. rokov bol zrekonštruovaný
a po chodníku v parkane sa dalo prejsť pozdĺžne od
Kapucínskej ulice až k Dómu sv. Martina. Prístup bol
možný aj kolmo – zo Židovskej ulice po lávke vedúcej
ponad Staromestskú. V roku 2001 sa mesto rozhodlo
kvôli havarijnému stavu (a vraj aj nedostatočnému
či nevhodnému využívaniu) hradby zase zavrieť. To znamená, že po komplikovanej a nákladnej rekonštrukcii sa
vlastne využívali len veľmi krátky čas, čo je úplne nepochopiteľné. Kúsok od Dómu sú schody vedúce do hradieb
a často tu vidno turistov, ktorí bezradne nazerajú cez
vysoké mreže brániace vstupu do tohto historického územia. Nie je preto div, že keď starostka mestskej časti Staré
mesto Tatiana Rosová oznámila, že v sobotu 18. júna
umožní vstup do hradieb a ich prehliadku so sprievodkyňou z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska,
záujem Bratislavčanov bol enormný. Vidiac otvorenú bránu
sa medzi nich zamiešali aj okoloidúci zahraniční turisti,
ktorých bolo po ukončení prehliadky treba vyháňať, aby
v hradbách neostali uväznení za zamknutou mrežou.
(Bolo to trochu komické, pretože absolútne nerozumeli,
prečo ich nejaká pani s kľúčmi v sobotu poobede ženie
von z hradieb – a to ani netušili, že tá pani je osobne
staromestská starostka.)
Aký bol dojem z prehliadky? Otrasný. Trestuhodná
zanedbanosť! To, že hradby sú dnes v takom stave v akom
sú, sa totiž nestalo len tak samo od seba. Pri pohľade na
džungľu z náletovej zelene, ktorá vyrastá z chodníkov aj
hradobných múrov, je zrejmé, že tu nevyrástla z večera
do rána. Rovno z chodníka rastú bujaré kríky vyše človeka,
ktorých korene rozrušujú dlažbu. Pestré trsy divokých
„skalničiek“ rastúcich na múroch síce pôsobia romanticky,
ale kvôli nim si skôr treba dávať pozor na hlavu, aby na nej
nepristál uvoľnený kameň. Neviem presne, koľko sa za
uplynulých desať rokov vystriedalo staromestských staros-

Z OJA DROPPOV Á

Po desiatich rokoch od uzavretia sú hradby v havarijnom stave
a zarastené náletovou zeleňou

tov a bratislavských primátorov, no z pohľadu na hradby
je jasné, že odkedy boli v roku 2001 zavreté, tak pre ich
základnú údržbu sa neurobilo nič, všetko bolo nechané
na prírodu. Nechápem, že v dobe, keď existuje jednak
možnosť aktivačných prác pre nezamestnaných, jednak
množstvo dobrovoľníckych aktivít, jednotlivcov aj inštitúcií, ktorí sú ochotní zadarmo a s nadšením zveľaďovať
verejné a spoločné priestory (pozri napríklad www.dobrovolnictvo.sk), tak sa havarijný stav hradieb stále zvaľuje
iba na „nedostatok peňazí“. Sú to, s prepáčením, kecy.

Tento pekný priehľad z hradieb cez ulicu Na vŕšku až na Michalskú
bránu ešte asi dlho ostane pre verejnosť neprístupný
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GEN.sk
architekt Ivan Matušík
Režisér: Juraj Nvota
Kameraman: Richard Krivda
Vo februári som sa dostal k informácii, že Slovenská televízia v spolupráci s TRIGON Production pripravuje v cykle
GEN.sk, Galérii elity národa, predstaviť architektonickú
osobnosť, Ivana Matušíka. Potešil som sa, pretože o architektúre a hlavne jej tvorcoch sa v našich masovokomunikačných médiách, oproti iným profesiám a povolaniam,
akosi nedostáva priestoru. Nakoniec som túto reláciu
začiatkom júna v STV 2 nestihol.
S kolegom, Ivanom Matušíkom, som sa od začiatku
tohto roku už viackrát stretol na rôznych podujatiach,
či akciách viažucich sa k nášmu povolaniu. Pri jednom
Triangolo

Pátrium

stretnutí nedalo mi spýtať sa ho, ako dopadol GEN.sk –
Ivan Matušík. Dostal som pozvanie, aby som si ho mohol
u neho osobne vyzdvihnúť na DVD. Bola to aj príležitosť
vstúpiť do jeho domu, ktorý som dovtedy poznal z odbornej tlače a z exteriéru. Do domu, o ktorom sa v dobe jeho
realizácie hovorilo a písalo ako o jednom z najlepších
z vtedajšej architektonickej produkcie v tejto typologickej
rade u nás. Prišiel som aj s manželkou Evou. Ivan nás
previedol domom, v ktorom sa schádza jeho početná
rodina, priatelia, či kolegovia, ale kde „v súčasnosti
je v tomto veľkom dome sám“. Bolo to pár dní pred dátumom jeho narodenín – 12. júla.
Viackrát som si prehral dévedečko – v pokoji a vo
vhodných chvíľach. Tiež pred cestou a po ceste do zahraničia, z ktorej som sa vrátil pred pár dňami. Komentáre
v GEN-e Henriety Moravčíkovej a Martina Kusého výstižne
zhodnotili osobnosť a tvorbu architekta Ivana Matušíka.
Triezvo a bez sentimentality, tak ako sa bolo treba vyjadriť
k jednej už z mála žijúcich legiend modernej slovenskej
architektúry 2. polovice 20. storočia. Tej, ktorá typicky
jemu vlastnou povahou naďalej tvorí i na začiatku 21. storočia. Tvorba architekta akým je Ivan Matušík mala a bude
mať vždy svojich obdivovateľov, ale aj kritikov. Tak ako sa
jeho tvorba v minulom storočí stretala s históriou, tak sa
stretajú jeho diela s dneškom. Často sú to konfrontačné
strety, ktoré zraňujú autorovo ego, bez pochopenia, že
architektúra môže prežiť i jej tvorcu bez úhony, respektíve
s jeho súhlasom.
Ivan Matušík nie je len skvelým architektom, ktorý
výrazne poznačil moderné dejiny slovenskej architektúry.
V GEN-e sa to nespomína, ale my, ako jeho kolegovia
vieme, že jeho ateliér bol vyhľadávaným pracoviskom,
v ktorom sa formovali ďalšie, dnes už od neho mladšie
a úspešné generácie slovenskej architektúry. Vlastnosti
Ivana: talent, osobné ambície, cieľavedomosť, pracovitosť,
individualizmus, perfekcionizmus a kreativita boli mottom
tohto kolektívu. Mal a ešte stále má i niečo navyše: schopnosť vyhľadávať mladé talenty a spolupracovať s nimi,
informovanosť a prehľad v súčasných progresívnych
trendoch, súťaživosť. Publikoval a publikovali ho. Viedol
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Ing. arch. Ivan Matušík /1930/
Fakultu architektúry SVŠT skončil v r. 1953.
Jeho tvorba desaťročia patrí k vrcholom slovenskej
achitektúry. Ocenenia realizovaných projektov:
trojnásobný držiteľ Ceny Dušana Jurkoviča,
za OD Prior v Bratislave 1969, za rodinný dom
Elipsion 2002, za bytový dom Triangolo 2008
Cena Emila Belluša za celoživotné dielo 1995.
Cena CE.ZA.AR za Elipsion 2003 a za Pátrium 2006.
Krištálové krídlo 2007.

Hotel Kyjev – bar

ateliér ŠPÚO orientovaný na stavby obchodných domov
a hotelov. Ateliér v podkroví domu na Laurinskej 3 bol
pojem, ako v tom čase v Čechách „školka“ Karla Hubáčka
v Liberci, či Ateliér GAMMA Karla Pragera v Prahe. Jeho
odkaz mladým, ktorý odznel v GEN-e, že pracovitosť, poctivosť a pevný charakter sú základom úspechu, je mu
vlastný a je namieste.
Ivan Matušík pred rokom, 12. júla 2010, oslavoval
v kruhu svojich najbližších, priateľov i kolegov ôsme
decénium života. Nielen ja, ale mnohí, ktorí ho poznáme
sme nechceli veriť, že ten čas tak rýchlo beží a Ivan ako
by odolával času. Stále plný elánu, kreslí „svojim perom“
architektúru, ktorá v realizáciách aj dnes patrí medzi to
najlepšie čo máme. Spoločensky i profesijne ho stále
vidieť a je aktívny.
Prešiel rok a Ivan v GEN-e spomínal, rovnako ako
aj pri našom sprevádzaní po dome, ktorý je pre neho
v súčasnosti priveľký. Dnes mu poskytuje skôr dotyky
s minulosťou a spomienky na najbližších, najmä na
manželku Gabiku, ktorá tam ešte donedávna žila.
Ivan, k Tvojmu tohtoročnému 12. júlu by som si želal,
aby sme sa ešte dlho vídavali a stretávali.
Elipsion

I va n G ü rt l e r

Utópie 70. a 80. rokov
v kresbách a projektoch
Jána Bahnu,
Andreja Gürtlera
a Františka Kalesného
Výstava v Galérii architektúry
SAS, máj 2011
„Vtedy sme veľa kreslili a snívali
svoje sny o inej architektúre. Je to
v prvom rade výstava autorských
kresieb, ktoré vznikali v ateliéri
v podkroví.“

pre architektov, ale aj bežných ľudí svet možností. Architektúra v sebe v každom momente
jej vzniku spracúva onen konflikt medzi tým
čo je a čo by mohlo byť, je konzervatívna
a utopická súčasne a v tomto spočíva jeden
z jej paradoxov.

Na vernisáži výstavy odznel úvodný príhovor
od profesora Mariana Zervana:
K možnostiam architektonických utópií
v 20. a 21. storočí – 8 téz a dva okruhy
otázok k výstave Utópie 70. a 80.
rokov.
Téza 1
Utópie sú príbehy, obrazy, predstavy svetov,
spoločností, priestorových usporiadaní, ktoré
z etymológie tohto podivného slova nemožno
z rôznych dôvodov umiestniť v našom
prostredí, sú to ne-miesta, ktoré vykazujú
vlastnosti súčasníkmi považované za tak
príťažlivé, že stojí za pokus ich uskutočniť.
Utópie majú individuálny zrod, ale od
samého začiatku počítajú s kolektívnou premenou spoločnosti. Slovo utópia je novotvar,
ktorý vznikol v 16. storočí a týmto slovom bol
označovaný tak tvorca (utopus) tak výtvor
(utópia). Od tejto doby vyhľadávame ich
predobrazy v biblii, Platónovi, Augustínovi.
Téza 2
V architektonických a urbanistických textoch
a návrhoch sa od nepamäti diskutuje o optimálnych umiestneniach a usporiadaniach
miest a domov a komunikácií vzhľadom na
mnohé aspekty či komplexy aspektov, ale
v určitom období sa objavujú okrem týchto
obrazov optimálnych rozvrhov aj obrazy ideálnych miest prepojené s ideálnymi spoločenskými usporiadaniami ako vzorníky alternatív dodávajú k tomu čo je aj to čo by ešte
mohlo byť, dokonca aj s odhadom kedy by
sa to mohlo uskutočniť. Predstavy principiálne odlišných miest od tých, ktoré jestvovali
doposiaľ, stretávame už v Jánovej apokalypse
a ich uskutočnenie je niekedy spojené so zničením toho čo je, aby sa uvoľnilo miesto pre
to čo nemohlo byť. Nebeský Jeuzalem sa tak
stal vzorom, ktorý do centier miest umiestňoval iné mestá, ou-topie ako eu-topie.
Téza 3
Utópie ako obrazy toho, čo by mohlo byť,
sú ako všetko obrazy sugestívne práve ako
obrazy s polaritou podobností a nepodobností. Keď sa začne svet meniť podľa ich
vzoru a nie je v nich miesto pre iné utópie
a možnosti odlišností, ľudstvo hodnotí takéto
obrazy ako zväzujúce, nie ako obrazy toho,
čo by ešte mohlo byť, ale ako disciplinujúce
matrice. Z tohto jednoduchého dôvodu majú
utópie pozitívne konotácie eu-topie (vízia,
túžba, nádej) a negatívnej konototácie dystopie (pseudovedecké experimenty s ľudstvom,
chíméry). Dystopie sa často menia na ideológie a vyvolávajú k životu antiutópie.

Téza 4
Karl Manheim preto odlišuje ideológie ako
viac či menej falošné obrazy toho, čo je bez
miesta možností na zmenu od utópie, ktoré sa
môžu javiť buď ako principiálne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné v príhodnú dobu,
ale vždy v sebe obsahujú motivácie k premene toho čo je v mene toho, čo by mohlo
byť. Rozlišuje štyri formy
utopického vedomia: chiliasticko–orgiastické
utópie novokrstencov, liberálno–humanistické vedomie predovšetkým osvietencov,
konzervatívno–romantické vedomie heglovcov a ich pokračovateľov a napokon socialisticko–komunistické vedomie utopických
socialistov. Paradoxom je, že vedeckí socialisti a komunisti mali výhrady voči tomu, že
sú označovaní ako utopisti. Z Manheimovho
prehľadu akoby utopické formy vedomia končili na prelome 19. a 20. storočia a postupne
sa vytratili. Veda má prepracované rozlišovanie medzi skutočným a možným a aktuálnym
a virtuálnym, ale keď sa začne hovoriť o spoločenských podobách možného a virtuálneho
debaty utíchajú.
Prvý okruh otázok
Sme dedičmi negatívneho vzťahu k utópiám?
Nepraje scientizmus utopickým víziám? Nie je
sci–fi jedným z trikov ako dostať utópie pod
vedecké kontrolu? Máme zlé skúsenosti
z uskutočňovania spoločenských experimen-

tov a komunistických utópií? Prečo sa vzdávame v úvahách o spoločnosti toho, čo by
mohlo byť v prospech toho, čo je, alebo toho,
čo bolo a je overené? Sú teda utópie nenávratne stratené? Alebo pozorujeme nejaké
indície utvárania nových podôb utopického
vedomia?
Druhý okruh otázok
V druhej polovici dvadsiateho storočia sa
ambiciózne vyhlasoval koniec veľkých príbehov a vizionárskych obrazov a diagnostikovala sa skepsa voči týmto veľkým náráciám
s prísľubom rôznorodých zmien. Znamená to,
čo ľudia postmodernej doby už nemôžu
vzkriesiť utópie k životu? Sú návraty k topografiám a topológiam, duchom miesta vytesňovaním ne–miest?
Téza 5
Človek je historicky sa meniaca bytosť, o ktorej sa dozvieme najviac z jej projektov a obrazov možností. Človek je neustále konfrontovaný s konfliktami medzi obrazmi toho čo je
a čo by mohlo byť. V časoch ohrozenia a kríz
sú tieto konflikty generátorom alternatív toho,
čo je ešte možné. Keď človeku odnímeme
možnosti a nádeje pošliapeme jeho ľudskosť.
Architektúra je tvorivá činnosť, ktorá musí
vychádzať z toho, čo je, čo je arché a prazáklad, musí byť vnímavá voči miestu, ale
architektúrou sa stáva vo chvíli, kedy otvára

Téza 6
Architektúra je utopická v každom svojom
geste, ale vyhrotene utopickými sa stávajú
predovšetkým obrazy architektúry a urbií,
metropol a metapol, ktoré reagujú na rôzne
podoby krízových stavov: katedrály, ideálne
usporiadania pevností, metabolistické
a archigramovské vízie, obrazy lietajúcich
Parížov a podzemných Berlínov, dobrovoľných väzení. Architektúra akoby nemohla
uveriť koncom utopických vedomí, stále
zaraďuje utópie do svojho dialógu: heslá
utópia sa nachádzajú tak v Koolhaasovej
biblii (utópia je topická a nie topografická)
ako aj v slovníku Matapolisu (utópia je tak
abstraktná ako aj konkrétna, sú utopisti vynášajúci utópie z nášho sveta do iných svetov
a tí, ktorí sa usilujú utópie umiestňovať do
nášho sveta popri heterotopiách)
Téza 7
Aj v slovenskej architektúre, v ktorej na
prvý pohľad len ťažko nachádzame utopické
návrhy a projekty sa nás Tomáš Štraus
pokúša presvedčiť, že ich údajne treba hľadať
aj v Jurkovičových neuskutočnených pamätníkoch, v niektorých Weinvurmových realizáciách, vo víziach Mlynarčíka, Meckovej
a Kupkoviča, v sérii kritických architektúr
Jankoviča. Nespomenul si na niektoré
Kuzmove kresby a projekty z ateliéru ŠPÚO
v podkroví, alebo na viaceré „malé“ možnosti
z mestských zásahov.
Téza 8 – záverečná
V tomto zmysle aj nerealizované projekty
70. a 80. rokov z výstavy návrhov a kresieb
Jána Bahnu, Andreja Gurtlera a Františka
Kalesného sú pokusmi obnoviť architektúru
vo svete vedeckého projektovania. Sú síce
viac viazané k miestam ako ne–miestam,
ale súčasne otvárajú svet možností, sú obrátené proti vedeckej ideológii, ktorá už nebola
nádejou, eutopiou, ale chimérou a dystopiou,
nahradzovali rétoriku vyprázdnených slov
a rituály falošnej solidárnosti hľadaním
pôvodných významov a možností slobodných
ľudských stretnutí. Vyrastali z krízy jedného
spoločenského systému a jedného obdobia
architektúry a spájali v sebe brutalistické
a postmoderné obsahy a živili sa tak doznievajúcim liberálno–humanistickým ako aj
konzervatívno–romantickým utopickým vedomím. V tom je ich neopakovateľnosť a utopická antiutopickosť.
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Výstavný projekt:
Jan Kaplický –
Vlastnou cestou
9/9 — 4/12/2011
Danubiana Meulensteen Art
Museum, Bratislava, Čunovo

tivizmus stále trvá. Aj keď tento
príspevok má byť o architektúre,
aj tak som sa dostala k filozofickému
názoru z antického Grécka, že „všetko
so všetkým súvisí“. Absolútnej
demokracie sa nedožijeme, lebo
protichodné ideológie boli, sú
a budú. Možno konštatovať, že ľudstvo dosiahlo vrchol technických
možností, avšak v oblasti náboženskej je na úrovni stredoveku. Nie
som zaujatá voči islamu, veď som
bola tri roky na zahraničnej expertíze
na Fakulte architektúry v Alžírsku,
v saharskom krajskom meste Biskra.
Bolo to v rokoch 1986 až 1989,
teda v období mieru a vzájomnej
tolerancie. Škoda, že toto obdobie je
v súčasnosti narušené, avšak moje
spomienky na Biskru zostali pre mňa
naďalej krásne.
Ľudmila Mičinská

P e t e r H o lý

Marketingová podpora a organizačná spolupráca:
České centrum Bratislava.
Základný realizačný tím: Eva Jiřičná, Jura
Bečička – Studio A I Design Amálie Maurer –
producent výstavného projektu Alan Záruba –
Alba Design Studio – grafická spolupráca Eliška
Fuchsová-Kaplicky – podnet a spolupráca na
príprave výstavy Vincent Polakovič + spolupracovníci – Danubiana.
Medzi mediálnych partnerov výstavy patrí
aj Projekt slovenská architektonická revue.
V čísle 3/2011 prinesie Sprievodný blok
k výstave v galérii Danubiana – Jan Kaplický:
Vlastní cestou.

Blíži sa desiate výročie nesmiernej
tragédie 21. storočia. Teroristi
11. septembra 2001 zničili dva
mrakodrapy v New Yorku, známe
ako Twin Towers (dvojičky)
Svetového obchodného centra
(World Towers Center), dominanty
Manhattanu. Architekt Minoru
Yamasaki ich zrealizoval so spolupracovníkmi v roku 1973. Boli to
110 poschodové budovy 417 a 415
metrov vysoké na štvorcových pôdorysoch. Na prvú vežu zaútočil a zničil
ju aj samovrah Mohamed At-ta,
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absolvent architektúry Technickej
univerzity v Hamburgu. Informácie
o vrahoch druhej veže som nezistila.
Mrakodrapy sa zosypali do seba
spolu s množstvom nevinných ľudí.
Dvojičky, aj keď v architektúre
20. storočia neboli hodnotené ako
vzory výškovej výstavby, jednako
dokázali po náraze lietadiel neškodiť
okoliu. Vsunuli sa do seba, čo slúži
na chválu ich tvorcov, ktorí akoby
boli predvídali ich zánik. No určite
nie za takých okolností ako sa udial.
Už neexistujúce veže sa stávajú
pamätníkmi architektúry 20. storočia,
avšak už len na fotografiách.
Najkrutejší je ideologický fanatizmus, ktorý sa v dejinách prejavoval
v minulosti a prejavuje sa aj v súčasnosti. Máme na to množstvo príkladov. Rasová a národnostná intolerancia sa postupne s vývojom ľudstva
odstraňuje, avšak náboženský primi-

Udalosti v Nórsku –
ako podnet na zamyslenie
sa pri tvorbe miest
Ktosi raz povedal, že svet zlepšujú maximalisti a udržujú
priemerní ľudia. Skutoční maximalisti ako, napríklad
Aristoteles, Da Vinci, Kant, Newton, Edison, Tesla,
Pasteur, Tolstoj a mnohí iní humanisti svet zlepšovali
a ďalší ho zlepšujú. Čo však s takými, ktorí chcú svet
zlepšovať za akúkoľvek cenu, lebo sú chorobne presvedčení o svojom mesiášskom poslaní ako, napríklad
Savonarola Napoleon, Lenin, Hitler, Pol Pot a terorista,
ktorý nedávno v neuveriteľne krátkom čase sám realizoval
dva teroristické útoky v Nórsku?
Filozof Artur Koestler (1905 – 1983) tvrdí, že príčinou väčšiny konfliktov v spoločnosti je jazyk, respektíve
rozdielnosť v ich znení, používaní a vývoji (tvrdí aj, že
konflikt je hybnou pákou vývoja, ak má v konečnom
dôsledku pozitívny efekt), ktorý tvorí určitú prirodzenú
bariéru v dorozumievaní sa medzi ľuďmi, skupinami ľudí
a národmi a môže byť aj nástrojom demagógie. Ako ale
vysvetliť konflikt medzi ľuďmi, ktorí hovoria rovnakým
jazykom? Je útok v Nórsku prejavom začínajúceho sa
konfliktu medzi dvoma civilizáciami, ak sa vraždia medzi
sebou príslušníci jednej civilizácie? Alebo to má iné
súvislosti? Takéto počínanie treba rozhodne odsúdiť,
lebo okrem utrpenia nevinných ľudí, škôd a chaosu nič
dobré neprinesie! Treba sa však nad tým všetkým aj hlbšie zamyslieť. Tragédiou je, že terorizmus sa uplatňuje
predovšetkým vo veľkých mestách, kde dochádza ku
kumulácii veľkého množstva ľudí, čo asociálne živly
využívajú všeobecne od ich vzniku.
V súvislosti s nedávnymi tragickými udalosťami
v Nórsku a viacerými podobnými teroristickými útokmi
(takmer rovnakým spôsobom realizovanými), sa v mestách objavuje nový fenomén, a to stála hrozba nejakého
teroristického útoku, spôsobujúca psychologický tlak.
Tá súvisí nielen s narastajúcou hospodárskou krízou,
ale aj so stretom civilizácií s rozdielnym jazykom, a tým
aj spôsobom myslenia, čo môže vyústiť do násilností
s rasovým pozadím, ale dá sa aj rafinovane zneužiť alebo
využiť pre rôzne strategické hry záujmových skupín.
(Gaset: Vzbura davov, Huntigton: Stret civilizácií,
Buchanan: Smrť západu, Ferguson: Vojna sveta – dejiny
veku nenávisti, a iné...) Hrozba bude najskôr narastať
a jej ignorovanie sa môže vypomstiť. Mestá sú pred takýmito útokmi zatiaľ dosť zraniteľné, pretože vysoký stupeň
integrácie vedie v prvom rade k vysokému stupňu anonymity (silne si to uvedomujem v dome kde bývam, so
140. bytmi), uľahčujúcimi tak konanie asociálov.
V časopise Projekt z r. 1995, K. Ivanička v článku
„Chaos a antichaos v urbanistickom priestoročase“ píše
aj o deštruktívnej asociatívnosti vo veľkomestách.
Zdôrazňuje, že „urbanistický a ekonomický rast s pomocou vysokých technológií okrem poškodzovania životného prostredia a sociálnej štruktúry, prináša urbanistický systém do krízového stavu, s ktorým sa viaže aj
sociálna patológia, kríza rodiny, zvýšený výskyt mentálnych a civilizačných chorôb, atď.“ A najnovšie sa tu objavil nový problém – terorizmus, ktorého korene treba hľadať jednak v histórii stretov civilizácií, naznačujúci spôsob vzájomného rešpektovania v najbližšej budúcnosti,
aj ako dôsledok „multi-kulti!“, ale aj v histórii vývoja
samotnej euroatlantickej civilizácie, ktorý zreteľne predznamenáva možný ďalší markantný posun krízovým smerom. Asociálne živly v snahe o anonymitu majú tendenciu využívať aj „schátraliská“ (brownfields) v mestských
a prímestských častiach miest, ktoré vynorením sa terorizmu získavajú na prioritnosti v ich riešení. Musíme hľadať spôsob, ako zahrnúť do komplexného riešenia rozvoja miest elimináciu možného terorizmu v maximálnej
miere, pretože sa to nateraz stáva nevyhnutnosťou.

Rozsiahla výstavná inštalácia dokumentujúca
život a dielo „neznámeho“ architekta Jana
Kaplického. Výstava nie je len ohliadnutím sa
za životom a prácou umelca, ale tiež poukázaním
na odkaz tvorcu, ktorý svojim myslením a vyhranenými životnými postojmi ovplyvnil a do
budúcnosti isto ešte ovplyvní rad generácií nielen v Českej republike, ale najmä v zahraničí.
Scenár a projekt výstavy je koncipovaný ako
„inspiromat“, chce byť multifunkčným priestorom, kde si každý návštevník nájde svoju cestu
a odnesie si nové podnety a vedomosti o tvorbe
Jana Kaplického aj jeho spolupracovníkov zo
štúdia Future Systems. Človek, ktorý chcel vždy
ísť „vlastnou cestou“, i keď mu to v jeho živote
nie vždy prinieslo pozitívne momenty a úspech,
sa tak predstaví verejnosti konečne v celej šírke
svojich aktivít, názorov a faktografických údajov,
ktoré boli ešte donedávna u nás prehliadané,
alebo neznáme. Výstava tak ponúkne profil jednej
z najznámejších osobností svetovej architektúry
druhej polovice 20. storočia, s jasným dosahom
a víziou pre 21. storočie.

Desiate výročie
zničenia
Twin Towers
v New Yorku

Môj názor

Výstava
Lubomíra Jarcovjáka

Príbeh Zimného štadióna
O. Nepelu v Bratislave
Darina Lalíková

V priestoroch Galérie architektúry Spolku
architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava
sa 20. júla 2011 uskutočnila vernisáž výstavy
Krížová cesta Bukovany.
Autor Lubomír Jarcovják & Studio TOAST, Fond
výtvarných umení a SAS pripravili zaujímavú expo
zíciu, o ktorej prehovoril kurátor, Ludvík Ševeček.
Výstava bola prístupná do 12. augusta 2011.
Na vernisáži sa k zúčastneným prihovoril tiež viceprezident
SAS Tibor Zelenický: „Nestáva sa často, aby v Galérii
architektúry boli vystavené výtvarné alebo sochárske práce
našich umeleckých kolegov, aj keď celý historický vývoj
architektúry ide ruka v ruke s umením výtvarným. Tieto dve
zložky sú tak prepojené, že ich symbióza je vlastne neoddeliteľná.
Dnes sme sa stretli pri prezentácii diela, ktoré je podľa
môjho názoru – napriek svojej sochárskej podstate –
nielen dielom sochárskym, ale aj architektonickým a krajinotvorným. Nie, ja nechcem hovoriť o samotnom diele
Krížovej ceste v Bukovanoch – to si vypočujeme z úst
povolanejších. Chcem len podčiarknuť jedinečnosť spracovania a podania tohto večného príbehu symbiózy sochy
a architektúry v krajine, príbehu, s ktorým rastieme už od
detstva a ktorý tu je už tisícročia. Je to príbeh, ktorý stretávame hocikde v krajine, na krížnych cestách vo forme
božích múk, kaplniek, kalvárií – apropos, čo kalvária
v B. Bystrici ? – príbeh, ktorý je aj príbehom architektúry,
nositeľky fyzického stvárnenia duchovného posolstva
večnosti a smrteľnosti.
V dnešnej dobe sme konfrontovaní s pretlakom informácií, reklamy, foriem, farieb a tvarov. Týka sa to aj archi-

tektúry. Výsledok týchto vplyvov je, bohužiaľ, nie vždy iba
pozitívny – aj v sakrálnej architektúre.
V kontraste s týmto stavom vnímam tu prezentovanú
krížovú cestu v podaní Ľubomíra Jarcovjaka ako dúšok
priezračnej čistej pitnej vody, ktorý človeka osvieži a preberie. Myslím si, že socha, krajina a architektúra si vďaka
pánu Jarcovjakovi zase raz mohli podať ruku.“
Autora predstavil kurátor výstavy Ludvík Ševeček.
Vyberáme z jeho príhovoru z knihy Bukovany Křížová
cesta:
Své první grafické Listy Ľubomír Jarcovják realizoval
již na střední škole. Do kontextu jeho díla však lze bez
váhaní začlenit až jeho grafiky z poloviny osmdesátých let,
z doby, kdy studoval na pedagogické fakultě brněnské
univerzity...
...V posledním desetiletí nabyla sochařská tvorba
Ľubomíra Jarcovjáka na intenzitě. Upínají se k ní ostatně
téměř veškeré jeho tvůrčí snahy a ambice. Jako by se odvíjela ve znamení akutní potřeby v hlubší rovině založené
mezilidské komunikace. Už jeho mastáby a relikviáře jsou
jakýmisi neformálními, skromnými pomníky. Symboly,
v nichž se propojují kulturněhistorické a mýtické komponenty s jevy a ději přírody. Pozoruhodná v tomto ohledu
je zejména jeho socha Tělo. Horizontálně koncipovaný
podélný betónový kvádr spočívající na dřevěném kříži,
v místě ramen kříže na horní straně je kvádr přepažen
železnou příčkou připomínající okovy. Socha, která vznikala již v letech 1995 – 2000, má zjevnou sakrální motivaci a poukazuje mimo jiné i na soustavnou dlouholetou
práci, jež jeho Křížové cestě v Bukovanech předcházela.
K ní se ale například bezprostředně vážou i jeho první,
v nadživotní velikosti koncipované, zcela oproštěné „vztýčené“ betónové monumenty, jako je Brána světla anebo
Velký chodec (oba 2001). Ke Křížové cestě vlastně v jistém
smyslu směrovalo celé předchozí autorovo sochařské dílo.
Jeho sila ovšem spočívá i v komunikaci s konkrétním
prostředím, do něhož bylo posléze myšleno. A právě
v tomto ohledu je také dílem zcela jedinečným. Ľubomír
Jarcovják ho realizoval z tradičních i netradičních uměleckých materiálu, z betonu, železa, dřeva, skla a syntetické
transparentní pryskyřice. Tyto své materiály nadal vlastním
tvaroslovím, původními tvary, které nově zhodnotily jejich
přirozené vlastnosti i měřítko přírodního prostředí, s nímž
jsou v harmonické symbióze. Ostatně obdobné jako s nadčasovým novozákonním příběhem, který autor neotřele
aktualizoval a otevřel v době bezprostředního ohrožení
naši strádající, stále více povrchní a bezduché civilizace.

Viac ako sedemdesiatročná história Zimného štadióna
Ondreja Nepelu v Bratislave, ktorý v posledných dvoch
rokoch výrazne zmenil svoju podobu, si určite zaslúži,
aby sa okolnosti jeho premeny a celý proces rekonštrukcie zachytili v ucelenej knižnej podobe.
Prečo sa nakoniec rozhodlo, že sa v Bratislave
nebude stavať k svetovému šampionátu nová hokejová
aréna? Aké okolnosti vstupovali do celého procesu
prípravy a realizácie rekonštrukcie Zimného štadióna
O. Nepelu a výstavby nových tréningových hál?
Ako vznikal architektonický návrh rekonštruovanej haly?
Ako sa postupovalo pri samotnej rekonštrukcii?
Aké zaujímavé konštrukčné riešenia, stavebné
postupy a technológie boli použité pri rekonštrukcii haly?
Aké parametre bude mať a ako bude fungovať? Na tieto
a ďalšie otázky môžete nájsť odpovede v tejto knižke.
Jej dôležitou súčasťou je obrazová dokumentácia, ktorá
zachytáva celý priebeh, ale aj konečný stav rekonštrukcie
a dostavby zimného štadióna a nových tréningových hál.
Kniha vznikla na základe stretnutí a autentických výpovedí rozhodujúcich subjektov, ktoré sa na príprave,
projektovaní a výstavbe štadióna podieľali.

Chcete bývať bezpečne?
Aby ste mali všetky
informácie o bezpečnosti bývania
pohromade
a nemuseli si
všetko prácne
vyhľadávať, pripravili sme pre vás
publikáciu Chcete
bývať bezpečne?
Vychádza ako jubilejný desiaty titul
v úspešnej edícii
Dobrá rada nad
zlato.
Publikácia vznikla za aktívnej spolupráce s odborníkmi z praxe a prináša ucelené riešenia pri zaistení
aktívnej i pasívnej bezpečnosti bývania. Obsahuje tiež
informácie z oblasti poistenia majetku a prináša prehľad
o ponuke produktov poistenia majetku poskytovaných
poisťovňami. Ak uvažujete o vybudovaní si nového bývania, rekonštrukcii alebo modernizácii súčasného bývania
a nechcete podceniť práve otázku bezpečnosti, je to tá
správna kniha. Určite v nej nájdete nielen inšpiráciu, ale
pripomenie vám všetko, na čo by ste nemali zabudnúť.

Obe publikácie vyšli vo vydavateľstve
E u r o s ta v.
Pre viac informácií kliknite na:
www.eurostav.sk
f ó r u m a r c h i t ek túry
4 / 2011
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informuje
Výstavy v Galérii architektúry
SAS
19. - 30. 9. Brownfields Slovnaft 2011
Výstava súťažných prác poslucháčov Katedry architektúry
Stavebnej fakulty STU a Fakulty architektúry STU.
Vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže a otvorenie
výstavy 20. 9. 2011 o 17.00 h, Sieň Dušana Jurkoviča,
Balassov palác, Panská 15, Bratislava.
Pripravené v spolupráci: Fond výtvarných umení, Slovnaft,
a.s.
6. - 21. 10. Architekt Ladislav Rado
Výstava diela slovenského rodáka – významného architekta, ktorý vyštudoval v Prahe a žil v Amerike i Japonsku
– je prvým krokom k poznaniu jeho diela na Slovensku.
Kurátor: Peter Lizoň
Vernisáž: 6. 10. 2011 o 16.00 h
Pripravené v spolupráci: Fond výtvarných umení, Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
27. 10. - 11. 11. Cena prof. Jozefa Lacka za aka
demický rok 2010/2011
Výstava ocenených diplomových prác.
Pripravené s finančnou podporou: Ministerstvo kultúry
SR, Fond výtvarných umení
15. 11. - 10. 12. Cena Dušana Jurkoviča 2011
Výstava všetkých prihlásených diel.
Pripravené s finančnou podporou: Ministerstvo kultúry
SR, Fond výtvarných umení
14. 12. - 15. 1.Cena Emila Belluša 2011
Výstava diela architekta Rastislava Janáka - laureáta za rok
2011 „in memoriam“.
Pripravené s finančnou podporou: Ministerstvo kultúry
SR, Fond výtvarných umení
Galéria architektúry je otvorená denne okrem soboty
a nedele od 11.00 do 17.00 h.

Cena ZUUPS 2011
Cenu vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS).
Uzávierka prihlášok je 30. 9. 2011.
Ďalšie informácie a prihlášku do súťaže sú umiestnené
na stránkach:
www.sasarch.sk, www.urbion.sk, www.uzemneplany.sk
Kontaktné osoby:
Ing. Anna Dobrucká, predsedníčka ZUUPS;
mail: adobrucka@gmail.com
Ing. arch. Martin Baloga, tajomník ZUUPS;
mail: matobaloga@gmail.com

Marián Marcinka: Vďaka
Pred 55. rokmi som opustil brány budovy Fakulty architektúry v Bratislave s diplomom v ruke. V máji 2011 vo
vstupnom vestibule tej istej budovy usporiadala Fakulta
architektúry STU výstavu niektorých mojich architektonických prác.
Ďakujem Fakulte architektúry STU za usporiadanie
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výstavy, a tým ocenenie výsledkov mojej práce. Ďakujem
dekanke fakulty doc. Ľubici Vitkovej, prezidentovi Spolku
architektov Slovenska prof. Jánovi Bahnovi a doc.
Branislavovi Somorovi z fakulty za slová uznania mojej
práce na vernisáži a za organizáciu výstavy. Ďakujem
všetkým za účasť na vernisáži, prednáške, za prehliadku
výstavy a za gratulácie a pochvaly. Ďakujem za podmienky
vytvorené pre moju prácu doma a ďakujem za spoluprácu
všetkým kolegom všetkých profesií za ich účasť na výslednom diele.

Upozornenie pre členov Spolku
architektov Slovenska
Obraciame sa na tých členov Spolku architektov
Slovenska, ktorí tak ešte neurobili, so zdvorilou žiadosťou
o zaplatenie členského príspevku na rok 2011. Výška členského je:
50,00 € pre členov v produktívnom veku
15,00 € pre študentov
10,00 € pre dôchodcov a rodičov na MD.
Príspevok môžete uhradiť priamo na účet Spolku č.
2662000033/1100, poštovou poukážkou, ktorá Vám bola
zaslaná, ale tiež osobne v pokladni SAS na Panskej ulici č.
15 v Bratislave. Vo variabilnom symbole uveďte dátum
Vášho narodenia v tvare ddmmrr a rok 2011.
Od výberu členských príspevkov závisí rozsah a kvalita
aktivít SAS.
Každý platiaci člen SAS dostáva zdarma časopis
Fórum architektúry, v tomto období sme zaviedli mailové
rozposielanie Informačných listov Spolku architektov
Slovenska NEWSLETTER archiSAS.sk. Od roku 2012 bude
v rámci členského príspevku distribuovaný aj časopis
Projekt, slovenská architektonická revue.
V spolupráci s Fondom výtvarných umení SAS podporuje svojich členov v ich tvorivej činnosti formou príspevkov na usporadúvanie výstav, vydávanie katalógov a knižných publikácií, organizovanie odborných študijných ciest,
tvorivé štipendiá a ostatné aktivity.
Členom, ktorí už členský príspevok zaplatili, ďakujeme.

Literárna súťaž
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British
Council a občianskym združením Archimera vyhlásili
literárnu súťaž KREATIVITA ARCHITEKTÚRA IDENTITA.
Informácie a prihláška na:
www.sasarch.sk; www.archimera.sk

Hľadáte kancelársky priestor pre
firmu alebo ateliér?
Spolok architektov Slovenska ponúka na prenájom kancelárske priestory na Panskej ulici č. 15 v Bratislave v celkovej ploche 200 m2.
Bližšie informácie na http://www.sasarch.sk/index.
php?menu_id_ukaz=6

Výstava Utópie 70. a 80. rokov
V Galérii architektúry SAS, v bratislavskom Balassovom
paláci sa od 24. mája. do 17. júna 2011 uskutočnila
výstava Utópie 70. a 80. rokov v kresbách a projektoch
Jána Bahnu, Andreja Gürtlera a Františka Kalesného.
Autori výstavy na vernisáži

J u b i l e á
júl 2011
4. 7. 1941 Viktória cvengrošová
4. 7. 1946 Jozef žiaran
6. 7. 1946 Anna stašková
8. 7. 1951 Peter beňuška
8. 7. 1956 Ivan kubík
12. 7. 1961 Katarína viskupičová
18. 7. 1951 Peter maršálek
19. 7. 1951	Ladislav struhár
20. 7. 1946 Anna priečinská
22. 7. 1956 Peter guga
25. 7. 1946 Eduard šutek

Bratislava
Košice
Piešťany
Bratislava
Bratislava
Šúrovce
Banská Bystrica
Galanta
Bratislava
Trenčín
Bratislava

70
65
65
60
55
50
60
60
65
55
65

Július BALÁŽ	
Bratislava
Milan BELÁČEK
Bratislava
Juraj ŠTECKO
Bratislava
Rudolf KRAJÍČEK
Bratislava
Igor KRPELÁN
Vyšný Kubín
Klára KUBIČKOVÁ	
Banská Bystrica
Tatiana JANČEKOVÁ	Žilina
Ľubomír KRÁLIK
Bratislava
Stanislav BABČAN
Nitra
Peter SUCHÁNEK
Bratislava
Bonaventúra KRAMPL	 Bratislava
Zemka ZBUŠKOVÁ	
Bratislava

75
55
65
90
65
75
65
50
65
60
80
65

August 2011
1. 8. 1936
1. 8. 1956
3. 8. 1946
10. 8. 1921
14. 8. 1946
15. 8. 1936
17. 8. 1946
18. 8. 1961
23. 8. 1946
23. 8. 1951
25. 8. 1931
27. 8. 1946

Srdečne blahoželáme

SErvis
domáce podujatia

50 + BOOK UNDER
CONSTRUKTION
Výstava v Galérii Medium
4. 8. – 4. 9. 2011
Výstava je pokusom o rekonštrukciu päťdesiatročného
archívu katedry architektúry Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave. V Galérii je nainštalovaný 100 metrový
inštalačný systém archívneho regálu – zakladača, ktorý sa
bude priebežne dopĺňať. Po vernisáži výstavy sa na
nádvorí školy konalo sympózium „Popoludnie absolventov“, kde v hodinových intervaloch diskutovali absolventi
piatich desaťročí školy.
Red.

Mestské zásahy Košice 2011
Po úspechu v Bratislave, Prahe a Brne prichádzajú Mestské
zásahy aj do Košíc. Mestské zásahy Košice 2011, to je vaša
chuť zmeniť mesto, v ktorom žijete.
Hlavnou ideou projektu je nájsť v metropole východu
a jej okolia problematické alebo nevyužité priestory a miesta,
o ktorých si myslíte, že nefungujú tak ako by mali a vy máte
potrebu do nich kreatívne vstúpiť a zasiahnuť.
Vizualizácie, koncepty, fotomontáže, resp. dokumentáciu
(projektov, realizácií, nápadov, postrehov, návrhov a riešení) zasielajte na email: mestskezasahy@uzemneplany.sk,
alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na http://www.
uzemneplany.sk/…asit-projekt do 30. 9. 2011.
Zoznam všetkých prác z Prahy, Brna a Bratislavy nájdete
na http://www.uzemneplany.sk/mestskezasahy
Facebook: Mestské Zásahy Košice 2011 / Urban
Interventions Košice 2011
Organizátor a realizácia projektu Mestské zásahy Košice:
OZ UzemnePlany.sk v spolupráci s Architektonickým
štúdiom Atrium. Autor konceptu Mestské zásahy:
Vallo Sadovsky Architects

SMS súťaž
Odpovedzte na súťažnú otázku: Kde sa koná výstava
svetoznámeho architekta Jana Kaplického v Bratislave?
a)V Múzeu moderného umenia Danubiana
b)V Českom centre
a pošlite správnu odpoveď v SMS v tvare: DAN(medzera)
A alebo B na číslo 6667 v rámci SR.
SMS službu v SR poskytuje A SMS, s.r.o.. Cena odpovednej SMS v SR 1,000 € s DPH.
Viac informácií o súťaži na: www.danubiana.sk

Rezidenčný pobyt v Rotterdame
Pracujete v kreatívnych odvetviach ako architektúra, dizajn,
móda, výtvarné umenie, hudba, film, fotografia, audiovízia,
online media, web, socialne media, počítačové hry, reklama,

marketing, PR, branding, komunikácia, publikačná činnosť...? Chcete sa nechať inšpirovať kreatívnym prostredím
Rotterdamu a získať nové impulzy pre svoju prácu?
Zapojte sa do výzvy a získajte možnosť na čas žiť a pracovať v Holandsku vo vami zvolenom časovom období.
Staňte sa rezidentom v jednom z kreatívnych inkubátorov
v Európe, v Creative Factory Rotterdam http://www.creativefactory.nl/
Uzávierky prihlášok:
(prvé kolo 15. augusta 2011)
druhé kolo 15. septembra 2011
tretie kolo 15. októbra 2011
Prihlášky zasielajte na: rezidencie@kosice2013.sk
Všetky podklady portrebné k priháseniu sa na rezidenčný
pobyt je potrebné doručiť osobne alebo poštou na:
Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice.
(Skrátené)

Konferencia „Udržateľnosť
v architektúre a vo výstavbe“
26. mája 2011 sa v bratislavskom hoteli TREND AUSTRIA
konal 1. ročník odbornej medzinárodnej konferencie pod
názvom „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorej
organizátorom bolo vydavateľstvo EUROSTAV. Na konferencii odznelo 15 veľmi zaujímavých odborných prednášok
a na záver prednášatelia v panelovej diskusii odpovedali
na otázky auditória.

Slovenské stavebníctvo
na plytčine
Lídri slovenského stavebníctva tvrdia, že uviazlo na plytčine. Po pol roku sa opäť zišli poprední predstavitelia
štátu, najväčších stavebných spoločností, ich dodávatelia
a masmédiá, aby diskutovali o aktuálnom stave a aj o očakávanom vývoji rezortu – najmä z pohľadu nových zákaziek. Konferenciu otvoril 1. podpredseda vlády a minister
dopravy Ján Figeľ a zúčastnili sa tiež významní hostia viac ako 170 riaditeľov a vedúcich predstaviteľov stavebných spoločností.

Fenomén Baťa
Zlínska architektúra 1910 – 1960
Výstava Slovenského národného múzea prezentuje
významnú etapu československých medzivojnových dejín
a unikátny produkt baťovského podnikateľského boomu Zlín. Projekt v spolupráci s Krajskou galériou výtvarného
umenia v Zlíne a Českým centrom v Bratislave je pre verejnosť sprístupnený v Bratislave na Vajanského nábreží
v SNM do 30. októbra 2011.

Festival Dolce Vitaj 2011
Výstava sa do Bratislavy dostala v rámci štvrtého ročníka
talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj, ktorý
organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora
v spolupráci s významnými predstaviteľmi ekonomickej
spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom.
Výstava PIEMONTE INDUSTRIA - 100 rokov talianskeho
priemyslu vo fotografii zachytáva históriu a vývoj priemyslu talianskeho regiónu Piedmont. V Bratislave sa
výstava konala v priestoroch design factory.
Viac informácii:
www.designfactory.sk / www.dolcevitaj.eu

Hurbanove kasárne očami
mladých architektov
Od 27. júna do 6. júla 2011 sa v Bratislave konal medzinárodný architektonický workshop na aktuálnu tému
„Čo ďalej s Hurbanovymi kasárňami?“ Podujatie bolo pod
záštitou Ministerstva kultúry, Slovenskej technickej univerzity a v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava.
Komplex objektov kasární situovaných prakticky v priamom centre mesta slúžil dlhé roky armáde (od 19. stor.).
V priestoroch boli aj umelecké súbory, výtvarné štúdio,
baletná sála, no vždy bol verejnosti uzatvorený. V súčasnosti objekt prešiel pod správu Ministerstva kultúry SR,
ktoré preň hľadá nové funkčné využitie. Architektonický
workshop mal vytvoriť reálny impulz pre tvorbu názorov
o budúcom funkčnom využití. Cieľom workshopu bolo
ponúknuť ideové návrhy Ministerstvu kultúry SR ako
aj mestu, zaujať širokú verejnosť, a tak podnietiť diskusiu
o tejto budove a priestore. V neposlednom rade by mohla
celá aktivita vyústiť do architektonickej súťaže.
Podujatie, ktoré trvalo desať dní, bolo zložené z dvoch
častí – prednáškovej a samotného workshopu. Zúčastnili
sa ho študenti architektonických smerov z pätnástich krajín
vrátane Slovenska (Taliansko, Španielsko, Turecko,
Chorvátsko, Holandsko, Švédsko, Moldavsko, Rusko,
Poľsko, Macedónsko, Belgicko, Nemecko, Ukrajina
a Litva). Študenti vytvorili osem tímov, pracujúcich
priamo v podkroví Hurbanovych kasární. Skupiny viedli
významní slovenskí architekti – bývalý architekt mesta
Hamburg Peter Gero (garant workshopu), Katarína
Jägrová, Tomáš Žáček, Ilja Skoček a Ľubomír Závodný.
Architekti formou voľnej diskusie viedli tvorbu mladých
tímov. Otvorením workshopu bola verejná pódiová diskusia za účasti Petra Gera, Ingrid Konrád (hlavná architektka
mesta Bratislavy), Jany Motyčkovej (generálna riaditeľka
sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR), Jána Bahnu
(profesor architektúry na VŠVU), Andrei Bacovej (šéfredaktorka časopisu Arch.) a Štefana Holčíka (odborník na
históriu). Výsledky z workshopu zverejnia na internetových
stránkach organizátorov a hlavných mediálnych partnerov
podujatia.
Druhou časťou podujatia boli prednášky z oblasti architektúry a stavebníctva, ktoré prebiehali priamo na fakultách
STU a ich garantom bol bývalý prorektor STU Dušan
Petráš. Prednášky boli tematicky rozdelené do štyroch
okruhov – urbanizmus a konverzie budov, zelená architektúra, nové trendy v navrhovaní budov a digitálna architektúra. Prednášajúci boli odborníci z daných oblastí.
f ó r u m a r c h i t ek túry
4 / 2011
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Akciu sprevádzali verejné kultúrne podujatia, okrem iného,
výstava prác mladých priemyselných dizajnérov zo
Slovenska a Čiech a prezentácia tvorby slovenských architektov. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so slovenskou
kultúrou a nadväzovať nové kontakty.
Celé podujatie zorganizovali Archzone OZ a študentská
organizácia Best Bratislava. Podujatie vzniklo ako reakcia
na aktuálnu bratislavskú tému, ktorá sa týka potreby hľadať
nové riešenia a východiská pre ďalší architektonicko urbanistický vývoj Bratislavy.
Linky: www.hurbanovekasarne.eu; http://www.facebook.
com/architectural.workshops; www.archzone.eu;
www.best.stuba.sk

SErvis
Zahraničné podujatia

Svetový kongres
architektov
Valné zhromaždenie
UIA
Podujatia UIA
2. medzinárodný kongres súčasnej brazílskej
architektúry
Termín konania: 1.- 2. september 2011
Miesto konania: Managua (Nikaragua)
Informácie: http://arquitectoshonduras.org
Medzinárodná akadémia architektúry (IAA)
na tému: Výškové obytné budovy
Termín konania: 3. – 17. september 2011
Miesto konania: Sofia (Bulharsko)
Informácie: www.iaa-ngo.com/?IAA_
NEWS:WAM_1:MASTER_CLASS
Latinsko-americký kongres na tému zdravotnej
architektúry
Termín konania: 6. – 9. september 2011
Miesto konania: Buenos Aires (Argentína)
Informácie: http://www.aadaih.com.ar/
12. medzinárodný kongres Výzvy a príležitosti
v bývaní
Termín konania: 24. – 28. september 2011
Miesto konania: Cape Town (Severná Amerika)
Informácie: www.ihhwc-southafrica.co.za/
117. zasadnutie výboru UIA
Termín konania: 25. september 2011
Miesto konania: Tokyo (Japonsko)
Informácie: uia@uia-architectes.org
24. svetový kongres UIA
Termín konania: 25. – 28. september 2011
Miesto konania: Tokyo (Japonsko)
Informácie: www.uia-architectes.org/texte/france/Congres/
Tokyo2011/1sommaire.html
25. Valné zhromaždenie UIA
Termín konania: 29. september – 1. október 2011
Miesto konania: Tokyo (Japonsko)
Informácie: uia@uia-architectes.org
Týždeň národného bývania
Termín konania: 30. september – 3. október 2011
Miesto konania: Luxemburg
Informácie: www.oai.lu
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Prix Acier 2011
Schweizer Stahlbaupreis
Organizuje: gta Inštitút pre históriu a architektúru
Termín konania: 15. september 2011 o 16.00 h.
Trvanie výstavy: 16. 9. – 17. 11. 2011
Otvorené denne, pondelok – piatok od 8.00 do 22.00 h.,
okrem soboty a nedele
Miesto konania: ARchENA, HIL, Hönggerberg, ETH Zürich;
16.00 h slávnostné odovzdávanie ceny a otvorenie výstavy;
16.15 h. prednášky; 18.30 h. otvorenie výstavy Prix Acier
2011 a Apéro.
Informácie na: www.gta.arch.ethz.ch,
tel:: +41 044 633 2897, fax: +41 044 633 1242

a Architektura-Murator, zaradené boli aj do Atlasu súčasnej architektúry z vydavateľstva Phaidon a publikácie A-Z
modernej architektúry z vyd. Taschen Verlag. On sám veľa
publikoval a zúčastňoval sa odborných konferencií a seminárov po svete.
Vedenie Spolku architektov Slovenska vyjadrilo hlbokú
sústrasť rodine zosnulého profesora Kurylowicza. Zaslalo
tiež sústrastné listy k úmrtiu prof. Stefana Kurylowicza a
Jaceka Syropolskeho do ateliéru Kurylowicz & Associates
a predsedovi poľského spolku architektov SARPJerzymu
Grochulskemu.
(Viac v informačných listoch archiSAS.sk 2/2011.)

MADEexpo

Leonardo 2011
Bienále mladých architektov

V talianskom Miláne sa uskutoční 5. až 8. októbra veľtrh
MADEexpo - Milano Architettura Design Edilizia. Štvrtý
ročník tohto prestížneho medzinárodného veľtrhu sa zameriava na architektúru, stavebníctvo a nové technológie.

Bieloruská únia architektov organizuje 4. ročník medzinárodného bienále mladých architektov Leonardo 2011,
ktoré sa uskutoční 3. – 5. novembra 2011. Súťaž je určená
architektom vo veku do 40 rokov.
Termín registrácie: 1. september 2011
Informácie: www.bsa.by alebo e-mail: rda@bsa.by

Súčasná slovenská architektúra
1989 – 2011

Prehľad podujatí IFLA a EFLA
Medzinárodné stretnutie záhradných architektov
Termín konania: 2. – 4. september 2011
Miesto konania: Citta Alta, Bergamo (Taliansko)
Informácie: info@arketipos.org
Letná univerzita:
Kde končí príroda a začína umenie
Termín konania: 8. – 9. september 2011
Miesto konania: Turku (Fínsko)
Informácie: www.turku.fi
55. svetový kongres Medzinárodnej federácie
územných plánovačov
Termín konania: 11. – 14. september 2011
Miesto konania: Talin (Estónsko)
Informácie: www.IFHP2011TALLINN.com.ee

Súťaž Zmysel mesta
Vytvárajme naše
životné prostredie v reálnom čase
Príležitosť propagovať diskusie a výskumy, ktoré pomôžu
pri genéze myšlienok, návrhov na vytvorenie kvalitného
životného prostredia v 21. storočí.
Termín podania prihlášok: 26. september 2011
Miesto konania: Barcelona (Španielsko)
Informácie: www.advancedarchitecturecontest.org

Zahynul profesor Stefan
Kurylowicz
Pri leteckom nešťastí 6. júna 2011 zahynul významný poľský architekt, profesor Stefan Kurylowicz. Bol dobre známy
aj medzi architektmi na Slovensku. V septembri minulého
roka bol členom medzinárodnej poroty Ceny Dušana
Jurkoviča, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska.
O tvorbe Stefana Kurylowicza a jeho ateliéru vyšlo niekoľko monografíí a jeho diela boli často publikované
v poľských odborných časopisoch Magazyn Budowlany

V Kabinete architektúry ostravského Domu umenia
sa uskutočnila od 14. 6. do 14. 8. 2011 výstava Moniky
Stachovej a Ľuba Stacha nazvaná Súčasná slovenská
architektúra 1989 – 2011. Výstavu otvorili fotograf, profesor Ľubo Stacho a Jiří Jůza, riaditeľ Galerie výtvarného
umění v Ostrave.
O výstave priniesli informácie viaceré médiá, vrátene
televízie. Môžete sa s nimi bližšie zoznámiť na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/
(Událoti v regiónech na 18 min. 48 sekunde)
http://architektionline.sk/udalost/slovenska-architekturabude-prezentovana-v-ostrave/
http://artalkweb.wordpress.com/2011/06/10/tz-soucasnaslovenska-architektura-1989%e2%80%932011/
http://www.artmap.cz/ExhibitionDetail.aspx?ID=2184
http://ostravablog.cz/aktuality/
http://www.ceskydomov.cz/nase-ostrava/clanek/lubo-stacho-nafotil-slovenskou-architekturu
http://www.vystavyfotografii.cz/2011/06/08/
http://www.iluxurylife.cz/neatext.php?id=570&sec=2&lang=cz
http://www.iluxurylife.cz/neatext.php?id=570&sec=2&lang=cz
http://www.adgnews.com/15-6-14-8-2011-ostravavystava-soucasna-slovenska-architektura-1989-2011

JESENNÉ PREZENTAČNÉ DNI
Príjemné spoločensko-odborné stretnutia
organizované Architektonicko-stavebným
informačným centrom už 17 rokov vo
väčších i menších mestách na Slovensku
v značnej miere prispievajú k neustálemu
vzdelávaniu sa stavebnej odbornej verejnosti, a to vo veľmi dostupnom mieste k ich
bydlisku v rámci celého Slovenska.
Na týchto odborných seminároch je vytvorený priestor na prednášky, praktické ukážky
a samozrejme diskusiu architektov a projektantov so zástupcami výrobných a obchodných stavebných firiem.
Teší nás, že v poslednom období sme
zaznamenali zvyšujúci sa záujem zo strany
odbornej verejnosti byť informovaný o produktoch, technológiách a novinkách v stavebníctve. V I. polroku 2011 sa Prezentačných dní zúčastnilo viac ako 3 300 odborníkov.
Poslucháči oceňujú možnosť využiť osobný
kontakt s prezentujúcou sa firmou k získaniu informácií a k nadviazaniu nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu.
Prijmite naše pozvanie na Prezentačné
dni, organizované v II. polroku 2011 a efektívne využite prítomnosť odborných zástupcov jednotlivých spoločností:

Plán prezentačných dní:
NOVOSTAVBA, REKONŠTRUKCIA,
MODERNIZÁCIA
12. 10. – Komárno
13. 10. – Zvolen
14. 10. – Liptovský Mikuláš
26. 10. – Prešov
27. 10. – Košice
10. 11. – Bratislava
11. 11. – Banská Bystrica
FASÁDNE SYSTÉMY, KONŠTRUKCIE,
OKNÁ, DVERE, BRÁNY
27. 09. – Košice
28. 09. – Prešov
06. 10. – Žilina
07. 10. – Poprad
LÍDRI STAVEBNÉHO PRIEMYSLU
04. 10. – Bratislava
05. 10. – Prievidza
24. 11. – Trnava
25. 11. – Martin
DESIGN A ARCHITEKTÚRA
V INTERÉRI
07. 12. – Bratislava
08. 12. – Žilina
09. 12. – Košice
AQUA
08. 11. – Žilina
09. 11. – Nitra
VYKUROVANIE, KLIMATIZÁCIA,
VZDUCHOTECHNIKA
07. 09. – Bratislava
08. 09. – Nitra
09. 09. – Banská Bystrica
29. 09. – Trenčín
30. 09. – Trnava

Srdečne všetkých
pozývame.
Viac informácií nájdete na stránke

www.asice.sk,

alebo nás môžete kontaktovať e-mailom:

asice@asice.sk
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