
K veci
Mnohí, trochu skôr narodení, si budú pamätať zvláštne pocity, ktoré sme zažívali pri návrate 
z „kapitalistických“ krajín späť do nášho rodného socialistického Československa. Nielen 
hranice so „železnou oponou“ boli zážitkom samým o sebe, ale aj určitá uniformnosť, šeď, 
kosáky a kladivá, heslá, nedostatok tovaru, sochy milicionárov a iných revolucionárov, ktoré sú 
už dnes pomaly po 18. rokoch zabudnuté...

Milan Rastislav Štefánik a Dušan Samo Jurkovič
dva skrížené slovenské osudy - Spolok architektov Slovenska v spolupráci so Slovenským 
inštitútom v Ríme a Veľvyslanectvom slovenskej republiky v Taliansku pripravili k 90. výročiu 
tragickej smrti M. R. Štefánik...

Stavia sa u nás – podľa mňa - hlava-nehlava - Stavia sa u nás – každý to vidí – nezvyčajne 
rýchlo a vo veľkom. A podľa mňa aj hlava-nehlava, bez ladu a skladu. Hoci som píšucou 
novinárkou v oblasti kultúry (najviac sa venujem amatérskemu umeniu a cestovnému ruchu), do 
sféry architektúry som sa profesijne nikdy nedostala, takže moje postrehy a pripomienky berte 
ako pohľad obyčajného laika a bežného používateľa či využívateľa stavebného umenia aj 
neumenia...

Výstavný stánok Rheinzink
Návrh výstavného stánku Rheinzink vychádza zo snahy reflektovať na spojenie rheinzinku ako 
materiálu s prírodou. Hmotový a tvarový koncept vychádza z formy listu ako elementárneho 
prvku reprezentujúceho prírodné prostredie a kubickej hmoty s presnou geometriou. Cieľom nie 
je len tvarová inšpirácia, ale tiež komplexné odprezentovanie konceptu aj v samotnej funkcii...

Nová tvár budovy SIA v Zürichu
SIA-Haus, sídlo spolku švajčiarskych inžinierov a architektov, SIA (Schweizerischer Ingenieur - 
und Architekten - Verein), markantná výšková budova medzi Schanzengraben a Selnaustrasse 
v Zürichu púta pozornosť svojou novou elegantnou plastickou fasádou zo skla a alumínia. 
Budova SIA bola postavená v roku 1971 podľa návrhu architekta Hansa von Meyenburga.
V roku 2002 rozhodla správa spolku SIA budovu totálne renovovať a modernizovať a vypísala 
architektonickú súťaž...

Aj dnes sa problém dopravy rieši okrajovo a nekoncepčne
Mestám reálne hrozí dopravný kolaps. V čom spočívajú príčiny a či sú východiská – aj o tom 
sme sa pozhovárali s odborníkom, ktorý sa problematike dopravy venuje dlhé obdobie. Na 
pálčivé otázky sa podujal odpovedať Ing. Rudolf Surový...

Zvíťazil projekt pre mesto Fez
Druhý cyklus celosvetovej súťaže Holcim Awards vyvrcholil. Spomedzi piatich tisícok 
prihlásených projektov z oblasti trvalo udržateľnej výstavby zo všetkých kontinentov vybrali tie 
najlepšie. Štyrmi víťaznými projektmi sa stali revitalizácia rieky Fez v Maroku, projekt výstavby 
nového univerzitného komplexu vo Vietname, plánovanie v prímestských oblastiach pri Pekingu 
v Číne a projekt zameraný na vybudovanie zázemia pre príležitostných robotníkov v USA...
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Nový Amsterdam Plein & Pavilio
V tomto roku uplynie 400 rokov od chvíle, kedy Henry Hudson položil na miestach dnešného 
New Yorku základy Nového Holandska. Podľa starostu New Yorku Michaela R. Bloomberga si 
Američania aj Holanďania túto udalosť pripomenú stavbou pavilónu na Peter Minuit Plaza 
v Battery parku...

CaixaForum – Madrid
Na študentskej ceste za architektonickými skvostami Európy sme v Španielsku navštívili aj 
Madrid. Na krásnom bulvári Paseo del Prado dominuje najznámejšia madridská galéria – 
múzeum Prado (1775, dostavba R. Moneo), hodnotené ako jedno z najlepších múzeí na 
svete...


