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“Navrhovali ste niekedy nudnú budovu?”“Navrhovali ste niekedy nudnú budovu?”

“Jednu berlínsku. Administratívnu. Viete, je nákladné robiť “srandu”. A je aj ťažké robiť srandu.”“Jednu berlínsku. Administratívnu. Viete, je nákladné robiť “srandu”. A je aj ťažké robiť srandu.”

Na  fakultu  architektúry  zavítal  druhý  novembrový  štvrtok  britský  architekt  Will  Alsop.  PoNa  fakultu  architektúry  zavítal  druhý  novembrový  štvrtok  britský  architekt  Will  Alsop.  Po

dynamickej prednáške mladých Chorvátov sa zrejme rozšírilo, že ide o hodnotný formát. Auladynamickej prednáške mladých Chorvátov sa zrejme rozšírilo, že ide o hodnotný formát. Aula

Emila Belluša sa tentokrát zaplnila možno aj dvojnásobne, úvod prebral doktorand urbanizmuEmila Belluša sa tentokrát zaplnila možno aj dvojnásobne, úvod prebral doktorand urbanizmu

Peter Horák, po ňom jeden z velikánov scény architektonickej tvorby Spojeného kráľovstva. PlánPeter Horák, po ňom jeden z velikánov scény architektonickej tvorby Spojeného kráľovstva. Plán

bol  jasný,  približne  hodinová  exkurzia  do  teórie  a  praxe  skúseného  architekta.  Vyučuje  vobol  jasný,  približne  hodinová  exkurzia  do  teórie  a  praxe  skúseného  architekta.  Vyučuje  vo

Viedni, veľa maľuje a veľa sa rozpráva s obyvateľmi miesta, do ktorého navrhuje. Je to svojskýViedni, veľa maľuje a veľa sa rozpráva s obyvateľmi miesta, do ktorého navrhuje. Je to svojský

umelec  s  ikonickými stavbami; ťažko povedať,  do akej  miery je  jeho dizajn kontextuálny.  Vumelec s  ikonickými stavbami; ťažko povedať,  do akej  miery je  jeho dizajn kontextuálny. V

hľadisku sa ozve telefón, a Brit pred plátnom pohotovo reaguje: “Ach to Vám určite volá mojahľadisku sa ozve telefón, a Brit pred plátnom pohotovo reaguje: “Ach to Vám určite volá moja

matka,  zase  otravuje  a  chce  vedieť,  kde  som…”  Predstavuje  sa  nám  osobnosť  veľkýchmatka,  zase  otravuje  a  chce  vedieť,  kde  som…”  Predstavuje  sa  nám  osobnosť  veľkých

intelektuálnych kvalít, ale aj veľkého srdca.intelektuálnych kvalít, ale aj veľkého srdca.

 

Od  dizajnu  lyžičky  po  master  plan  revitalizácie  mestskej  štvrte.  “V  každej  veci  musí  byťOd  dizajnu  lyžičky  po  master  plan  revitalizácie  mestskej  štvrte.  “V  každej  veci  musí  byť

pohodlie, skúsenosť, prekvapenie. A v cieli radosť.” Náš hosť začal filozofiou ľudského zážitku.pohodlie, skúsenosť, prekvapenie. A v cieli radosť.” Náš hosť začal filozofiou ľudského zážitku.

Druhotným cieľom čistej radosti z veci alebo zážitku má byť jej šírenie. Násobenie optimizmu aDruhotným cieľom čistej radosti z veci alebo zážitku má byť jej šírenie. Násobenie optimizmu a

pozitívnych nálad; skôr ako tvorbu miesta z ničoho sleduje Alsop implementovanie kvalít námpozitívnych nálad; skôr ako tvorbu miesta z ničoho sleduje Alsop implementovanie kvalít nám

známych  miest  do  miest  tvorených.  “Viete  si  predstaviť  hneď  teraz  vaše  najobľúbenejšieznámych  miest  do  miest  tvorených.  “Viete  si  predstaviť  hneď  teraz  vaše  najobľúbenejšie

miesto?” hlási sa asi desiatka poslucháčov, “...tak toto miesto a potešenie z neho, vložte domiesto?” hlási sa asi desiatka poslucháčov, “...tak toto miesto a potešenie z neho, vložte do

vašej architektúry.”vašej architektúry.”

Prečo  Will  toľko  maľuje?  “Keď  kreslíte,  musíte  sa  pozerať.  A  keď  sa  pozeráte,  núti  vás  toPrečo  Will  toľko  maľuje?  “Keď  kreslíte,  musíte  sa  pozerať.  A  keď  sa  pozeráte,  núti  vás  to

premýšľať.” Sám sa porovnáva so Jeanom Nouvelom: “On musí veľa rozprávať, diskutovať. Stálepremýšľať.” Sám sa porovnáva so Jeanom Nouvelom: “On musí veľa rozprávať, diskutovať. Stále

rozpráva  a  rozpráva…  Ja  maľujem.  Nie  je  dôležitý  typ,  ale  samotné  použitie  expresie,rozpráva  a  rozpráva…  Ja  maľujem.  Nie  je  dôležitý  typ,  ale  samotné  použitie  expresie,

komunikácie a rozhovor.” Každý projekt sa spája s maľbou, niekedy viacerými. “Máte obľúbenýkomunikácie a rozhovor.” Každý projekt sa spája s maľbou, niekedy viacerými. “Máte obľúbený

typ formátu plátna?” “Väčšinou je to štvorec. 2 x 2 metre.” “A najväčšie plátno?” “4 x 10 metrovtyp formátu plátna?” “Väčšinou je to štvorec. 2 x 2 metre.” “A najväčšie plátno?” “4 x 10 metrov

- stena ateliéru.”- stena ateliéru.”
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Čo sa týka príkladov súťažných, ale najmä realizovaných návrhov, išlo skôr o defilé príbehov akoČo sa týka príkladov súťažných, ale najmä realizovaných návrhov, išlo skôr o defilé príbehov ako

o sumár názvov a faktov o ocenených projektoch. Ontario College of Art and Design v Toronte.o sumár názvov a faktov o ocenených projektoch. Ontario College of Art and Design v Toronte.

Vzdelávacia inštitúcia sídli v divoko perforovanom hranole na šikmých tyčových podperách: “KeďVzdelávacia inštitúcia sídli v divoko perforovanom hranole na šikmých tyčových podperách: “Keď

sa  s  ľuďmi  rozumne  rozprávate  o  ich  potrebách  a  názoroch,  aj  stavebné  povolenie  môžetesa  s  ľuďmi  rozumne  rozprávate  o  ich  potrebách  a  názoroch,  aj  stavebné  povolenie  môžete

dostať skôr. Aj za dva týždne namiesto klasických 3 mesiacov.” Prečo je náročné diskutovať sdostať skôr. Aj za dva týždne namiesto klasických 3 mesiacov.” Prečo je náročné diskutovať s

obyvateľmi  Singapuru?  “Pri  návrhu  Clarke  Quay  bolo  neľahké  to,  že  Singapurčania  vám naobyvateľmi  Singapuru?  “Pri  návrhu  Clarke  Quay  bolo  neľahké  to,  že  Singapurčania  vám na

všetko odpovedajú “áno”.” A aká je špecialitka Šanghaja? “... v každej stavbe musí byť obchod.”všetko odpovedajú “áno”.” A aká je špecialitka Šanghaja? “... v každej stavbe musí byť obchod.”

Pán architekt ale nemusí vždy pôsobiť úplne prispôsobivo, ohybne. O extravagantnom dizajnePán architekt ale nemusí vždy pôsobiť úplne prispôsobivo, ohybne. O extravagantnom dizajne

Peckham Library v Londýne povie: “Prečo byť zelený?” Patrí k skupine osobností, ktorí si nedajúPeckham Library v Londýne povie: “Prečo byť zelený?” Patrí k skupine osobností, ktorí si nedajú

diktovať  smer  environmentalistami,  politikmi  a  technologickým  lobingom.  V  neformálnomdiktovať  smer  environmentalistami,  politikmi  a  technologickým  lobingom.  V  neformálnom

rozhovore potvrdzuje, že sa nestráni použitia pasívnych energetických princípov, je to ale súčasťrozhovore potvrdzuje, že sa nestráni použitia pasívnych energetických princípov, je to ale súčasť

ideového a kompozičného zámeru. Otázne je, ako asi vyzerá spolupráca s úradmi pamiatkovejideového a kompozičného zámeru. Otázne je, ako asi vyzerá spolupráca s úradmi pamiatkovej

starostlivosti  v  zahraničí.  Viacero  ukážok  Alsopových  návrhov  vám  dá  pocit,  že  historickástarostlivosti  v  zahraničí.  Viacero  ukážok  Alsopových  návrhov  vám  dá  pocit,  že  historická

stratifikácia je jednoducho princíp A+B+C. Na niektorú z realizácií, kde sa akási odlišná súčasnástratifikácia je jednoducho princíp A+B+C. Na niektorú z realizácií, kde sa akási odlišná súčasná

hmota posadila na pôvodnú štruktúru povie:  “Spýtali  sme sa ľudí  z okolia,  či  by im to tamhmota posadila na pôvodnú štruktúru povie:  “Spýtali  sme sa ľudí  z  okolia,  či  by im to tam

vadilo,  a  boli  s  tým v  poriadku.  Povedali:  ´Keď  to  dáte  tam hore,  vôbec  nám to  nevadí.´”vadilo,  a  boli  s  tým v  poriadku.  Povedali:  ´Keď  to  dáte  tam hore,  vôbec  nám to nevadí.´”

Mimochodom, princíp vstávajúcej, chodiacej či vznášajúcej sa výraznej hmoty plnej detailov aMimochodom, princíp vstávajúcej, chodiacej či vznášajúcej sa výraznej hmoty plnej detailov a

impulzov sa objavuje vo viacerých počinoch britského architekta.impulzov sa objavuje vo viacerých počinoch britského architekta.

Autor: Alena Bindzárová, Pavlína KolcunováAutor: Alena Bindzárová, Pavlína Kolcunová
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