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Kruh a Fakulta architektury eTh vás zvou na cyklus přednášek 
Švýcarsko-české inspirace, který je spolufinancován z Fondu 
partnerství programu Švýcarsko-české spolupráce 
www.kruh.info www.denarchitektury.cz

studio Basilej studio Basilej
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o rozdílu mezi ortodoxním moder-
nismem a moderní architekturou, 
která se snaží komunikovat s plnou 
realitou současné kultury.

adam caruso se narodil v roce 
1962 v kanadském montréalu, kde 
vystudoval architekturu na mcGill 
University. v roce 1990 založil spo-
lečně s peterem st johnem vlastní 
ateliér caruso st john architects 
a zrealizovali např. tyto zakázky: 
new art Gallery walsall, victoria 
and albert muzeum v londýně, 
Brick house v londýně, dále 
tamtéž galerii nottingham con-
temporary a síť galerií Gagosian 
Galleries v londýně, Římě, paříži 
a v hong Kongu. mezi nejnovější 
dokončené projekty patří první fáze 
práce v Tate Britain, nový presbytář 
katedrály v st. Gallen a Building e 
na europaallee v curychu.

přednáška poskytne koncentrovaný 
přehled švýcarské architektonické 
produkce posledních čtyřiceti let — 
— 70. léta a jejich přelomové soutě-
že, 80. léta a vznik tzv. analogické 
školy, přelom století a posun od 
kulturního k materiálnějšímu 
chápání architektury a nakonec 
produkci současnou. přednáška 
se zaměří na proměnlivý osud 
pojmu autonomie.

laurent stalder je od roku 2011 
mimořádným profesorem histo-
rie a teorie architektury na eTh 
v curychu. středem jeho zájmu je 
historie a teorie architektury od  
19. do 21. století ve vztahu k historii 
techniky. K nejnovějším publikacím 
patří: hermann muthesius: das  
landhaus als kulturgeschichtlicher 
entwurf (venkovský dům jako kul-
turně-historický konstrukt, 2008), 
valerio olgiati (2008), der 
schwellenatlas (atlas prahů, 2009), 
God & co. François dallegret: 
Beyond the Bubble (God & co. 
François dallegret: za bublinou, 
2011), atelier Bow-wow: a primer  
(atelier Bow-wow: příručka, 2013). 
Články l. staldera byly publikovány 
v mnoha zahraničních časopisech. 

andrea deplazes získal titul 
v roce 1988 na eTh v curychu 
a v témže roce založil společně 
s valentinem Bearthem vlastní 
architektonický ateliér Bearth & 
deplazes. od roku 1997 je pro-
fesorem architektury a konstruk-
ce na eTh. architektura je pro 
andreu deplazese prolínáním 
plánu a praxe. ve svých publika-
cích ukazuje cesty ke konkrétním 
realizacím návrhů. jednou z jeho 
nejúspěšnějších publikací je velká 
„příručka“ nazvaná architektur 
konstruieren: vom rohmaterial 
zum Bauwerk“, která vyšla ně-
mecky ve třech vydáních a byla 
rovněž přeložena do angličtiny.

jak vznikají stavby, u nichž ne-
rozeznáme, zda tu byla nejdříve 
architektonická myšlenka, nebo 
konstrukční návrh? odpověď na 
tuto otázku budeme sledovat 
z pohledu stavebního inženýra, 
a přitom budeme kriticky pozo-
rovat vývoj vědy o stavebním inže-
nýrství v posledních dvou stoletích 
a její důsledky pro vzdělávání 
a praxi. spolupráci architekta 
a inženýra lze výrazně podpořit 
odlišnou vědeckou interpretací 
jejich činnosti, a to tak, že se 
jejím středem stane vizualizace 
vnitřních sil. Ukážeme si to na 
zdařilých příkladech, na nichž se 
přednášející zásadně podílel. 

joseph schwartz studoval na 
vysoké škole technické v curychu 
(eTh zürich). později v roce 1989 
získal titul doktora technických 
věd, přičemž byl za svou disertač-
ní práci oceněn stříbrnou medailí 
vysoké technické školy eTh  
v curychu. spolupracoval s vý-
znamnými osobnostmi, jako je 
např. dr. r. p. Frey nebo prof. dr. 
p. marti. Byl spolumajitelem pro-
jekční kanceláře Frey&schwartz 
a založil projekční kancelář 
dr. schwartz consulting. v roce 
2007 byl jmenován řádným profe-
sorem na vysoké škole technické 
eTh v curychu. 

v roce 1955 publikovali tři švýcar-
ští intelektuálové max Frisch, lu-
cius Burckhardt a markus Kutter 
text nazvaný achtung:  
die schweiz (pozor: Švýcarsko). 
Ten varoval před „sídelní kaší“ 
ve švýcarské krajině a požadoval 
nový a kontrolovanější urbanis-
mus ve formě zhuštěnějších sídel.  
o 59 let později není bujnost 
sídelní kaše o nic méně alar-
mující a sídla s nízkou hustotou 
a s domy pro jedinou rodinu stále 
zaplavují švýcarskou krajinu.

přednáška představí výcho-
diska a první výsledky projektu 
achtung: die schweiz, nazvaného 
stejně jako výzva, který byl zahá-
jen v září 2013 na eTh / studio 
Basilej. prezentace by měla na 
základě výstupů z dosud probíha-
jícího projektu nabídnout odlišný, 
zato však radikální přístup k pro-
blémům země, krajiny a spotře-
bovávání zdrojů, které s sebou 
přinášejí dnešní formy urbanizace. 
na rozdíl od návrhu z roku 1955, 
kterému šlo především o stavbu 
hustších sídel mimo města, se 
současný projekt soustředí na 
„landschaft“ — tedy na zemi, kra-
jinu, veškeré nezastavěné území 
a způsob zacházení s nimi v me-
zích moderní demokracie při za-
chování svobody jednotlivce volit 
si vlastní způsob života. střídáním 
a spojováním teoretických před-
pokladů a konkrétních návrhů by 
měla přednáška znázornit nový 
přístup k transformaci švýcarské-
ho území, sídelní kaše a urbanis-
mu širšího měřítka.

eTh studio Basilej je institut 
urbánního výzkumu, který založili 
architekti roger diener, jacques 
herzog, marcel meili a pierre de 
meuron v Basileji roku 1999 jako 
součást Ústavu architektury, ur-
banismu měst a krajiny na eTh 
v curychu.

martino Tattara je praktikují-
cím architektem a vedoucím pro 
výzkum a pedagogiku na eTh 
studio Basilej. v oblasti teorie se 
zaměřuje na vztah mezi architek-
turou a obecným urbanismem. 
přednášel a publikoval mnoho 
textů na téma projektování měst. 
je spoluzakladatelem architekto-
nického studia dogma v Bruselu.

Formování měst i krajiny bylo 
až do nedávna charakterizová-
no pomalými cykly proměny již 
existujícího prostředí — příro-
dy — na obydlené a přivlastněné 
území. olivový háj je stejně tak 
výsledkem tohoto rozvíjejícího 
se vztahu k povrchu a zdrojům 
země, jako je hustě obydlené 
městské centrum. my dnes  
stojíme před (už ne tak) novým 
precedentem: neustále se zvy-
šující rychlostí fyzické proměny. 
staré formy sídel stále existují, 
nasycují krajinu, ale i ony  —  
pokud se znovu nepromění 
— mění svou roli v novém  
územním uspořádání, nebo 
zkrátka chřadnou. evropský  
deindustrializační kontext 
a prázdná, ale paradoxně se  
rozpínající venkovská krajina 
nejsou z tohoto krátkodobého 
cyklu proměny vyjmuty. co se 
mění nejvíc, je vztah sídel k cel-
kově obydlenému a využívanému 
(vykořisťovanému) území.

eTh studio Basilej se těmto 
vztahům věnuje již pět let. Tato 
přednáška představí vybrané 
úvahy o tom, co znamenají  
a jak spolu souvisejí termíny 
jako příroda, voda, zemědělství, 
sídlo, infrastruktura a výroba. 
pro ilustraci budou uvedeny 
samotné příklady urbanizace: 
římské předměstí, delta Červené 
řeky ve vietnamu, asijút v nil-
ském údolí v egyptě, maskat 
a rovina al-Batína v ománu,  
minas Gerais v brazilském  
vnitrozemí a floridské nížiny  
kolem orlanda a Tampy.

vesna jovanović je praktiku-
jící architektkou zabývající se 
výzkumem územního rozvoje 
měst. od roku 2011 učí na eTh 
studio Basilej a od roku 2014 
na univerzitě v neuchâtelu. pra-
covala na několika projektech 
týkajících se územního plánová-
ní, rozsáhlé výstavby a strategií 
růstu v oblasti Beneluxu a ve  
východním Turecku. působila 
jako hostující kritička a předná-
šející na UdK v Berlíně,  
v Bytovém institutu ihs  
v rotterdamu, na akademii  
architektury v mendrisiu a na 
škole march v moskvě.
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přednášky se konají v 1930 v kině světozor, vodičkova 41, 
praha 1. vstup zdarma. probíhají v angličtině či němčině 
s tlumočením do češtiny. rezervace míst není možná.  
po každé přednášce bude vždy následující den (pátek) 
probíhat pracovní skupina s přednášejícími a pozvanými 
českými odborníky v sídle ČKa. 
v rámci projektu Švýcarsko-české inspirace se 
uskuteční na jaře exkurze po švýcarské architektuře
pro české a švýcarské studenty a pedagogy. 
20/4 — 26/4/2015 proběhne intenzivní workshop 
pro studenty s Güntherem vogtem. 

pořádá: o.s. Kruh, Kruh ve spolupráci s Fakultou architektury eTh v curychu
spolufinancování: program švýcarsko-české spolupráce v rámci Fondu partnerství
pod záštitou: České komory architektů
partneři: ministerstvo kultury Čr, Škola architektury avU praha
projekt podpořili: nadace české architektury, ministerstvo kultury Čr, 
magistrát hl. m. prahy, mda praha s. r. o., sipral a. s., vize s. r. o., profil nábytek a. s.
mediální partneři: era21, radio 1, archiweb.cz, artmap, earch, časopis stavba, 
respekt, artyčok.tv 
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