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P R E Č O 
S T R A T É G I E ?

Ján Studený 

Architekti už nevytváraju vízie budúc-
nosti. Nedokážu definovat program, 
ktorý by vyvolával odozvu a mohol byť 
akcelerátorom pohybu a myšlienok ich 
partnerov v stavaní. Ani v umeni a už vô-
bec nie vo vede, architektúra a jej prota-
gonisti nehrajú rolu, ktorá im historicky 
patrí a ktorú zastupovali ešte v nedávnej 
minulosti.
Je fakt, že rola architekta sa v procese 
navrhovania mení. O účasť prejavujú za-
ujem a vplyv získavajú stále širšie kruhy. 
Na rozdiel od architektov, riešia iné prob-
lémy a majú vlastné záujmy. Kladieme si 
otázku, či je v ňom architektúra ešte ne-
zastupiteľná a akým dielom sa chce na 
ňom podielať. 
Architektúra má ambície, ktorých by sa 
nemala vzdávať. Nástroje na jej dosiah-
nutie by mali byť dostatočne silné, aby 
sa prirodzene presadili. Musia byť príťaž-
livé, aby sa stali inšpiráciou. 
Premýšlame, akým spôsobom môže ar-
chitektúra znovu vstúpiť do tohto pro-
cesu a prejaviť výsadnú účasť pre zacho-
vanie kultúrnej povahy stavby. Architekti 
musia sami, bez objednávky, preja-
viť schopnosť orientácie a premyslieť 
vlastné postupy. Vytvoriť neodolateľnú 
ponuku, ktorá používa zrozumiteľnú ar-
gumentáciu a dôsledky jej uplatnenia 
budú v súlade s prípravami a záujmami 
ostatných činiteľov stavby. Používame 
pri tom vlastné pojmy a metódy, vytvá-
rame nástroje na ich presadenie a pre-
mýšľame spôsoby ich uplatnenia. Jen-
dým z nich sú architektonické stratégie. 

EDITORIAL
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I K O N I C K É  R U I N Y 
V   „ Z D I E Ľ A N E J 

Č I  Z D I E Ľ A J Ú C E J 
P A R A D I G M E “ 

/ S H A R I N G 
P A R A D I G M / 

A   K R E A T Í V N E 
M O Ž N O S T I  I C H 
R E V I T A L I Z Á C I E
Marian Zervan, Monika Mitášová

Úvod

Duncan McLaren a Julian Agyeman 
vo svojej knihe Sharing Cities. A Case 
for Truly Smart and Sustainable Cities1 
vychádzajú z predpokladu globálnej zo-
sieťovanej spoločnosti, v ktorej sa stále 
viac presadzuje zdieľaná či zdieľajúca 
paradigma. Zabúdajú, že svet bol ešte 
v 20. storočí politicky rozdelený na dve 
sústavy. Preto vychádzajú z predpo-
kladu, že v sieťach zdieľaná či zdieľajúca 
paradigma funguje, nakoľko sieť vzni-
kala tak, že máme všetci rovnocenné 
pozície, hoci sa postupne ukázalo, že aj 
v rámci siete postupne vznikajú  reštrik-
tívne a subverzívne platformy, často 
politicky motivované. Cyber polis alebo 
smart polis prípadne metapolis však 
ešte stále nie je v zhode so sociálnou 
polis či už vo formách globálnych miest 
alebo metropolí. Mestá postsocialistic-
kých krajín sa síce stále viac pripodob-
ňujú mestám vyspelých krajín sveta, 
ale bývalé socialistické mesto je stále 
súčasťou vrstevnatej mestskej štruktúry 
v rôznych podobách. 
Projekt Shared Cities: Creative Mo-
mentum2 vnímame tak, že poukazuje 
práve na tieto dištinkcie a hľadá tvorivé 
možnosti zdieľania vrstiev postsocia-
listických miest a podieľania sa na ich 
revitalizácii a pretváraní. Ikonické ruiny 
sú súčasťou bývalého socialistického 
mesta a súčasne predstavujú modelový 
príklad ako sa s touto vrstvou vyrovná-
vame, vhodnú „patologickú“ vzorku na 
jej diagnostiku. Našou hypotézou je, 
že keď sa nám podarí diagnostikovať 
problém nazvaný ikonická ruina a na-
vrhnúť tvorivé možnosti jej revitalizácie 
potom možno dokážeme lepšie a hlbšie 
spoznať, čo so zdieľaním socialistic-
kého mesta vo vrstevnatej štruktúre 
súčasného mesta v postsocialistických 
krajinách.

Identifikácia

Prvým krokom nášho projektu je iden-
tifikácia ikonických ruín. Toto nezvyklé 
slovné spojenie možno opísať prostred-
níctvom významov jednotlivých slov, 
ktoré do neho vstupujú. Tento zdanlivý 
oxymorón sa skladá z adjektíva ikonická 
a zo substantíva ruina. Adjektívum sa 
odvodzuje z gréckeho slova eikon, ktoré 
označovalo obraz, takže preklad do 
adjektívnej formy by znel obrazný. Eikon 
má zhodný koreň so slovom eidos a toto 
slovo malo významy tvar, vzor, vzhľad, 
idea či myšlienka. Keby sme pripustili 
hybridizáciu týchto slov, ktorá nepo-
chybne nastala, potom by adjektívna 
forma mohla znieť aj vzorovobrazný, 
vzhľadovoobrazný a podobne. Práve 
tento hybridný význam umožnil v byzant-
skom prostredí pomenovať ikonou taký 
obraz, ktorý ukrýval pravzor. Ruina má 
zasa pôvod v latinskom slovese ruere 
s významami váľať, povaliť, strhávať, 
čo by v preklade do substantívnej 
formy ruina označovalo zrúcaninu, a to 
nielen stavebnú ale aj ľudskú, fyzickú 
či symbolickú.  Na základe týchto 
stručných etymologických exkurzov 
by význam spojenia ikonická ruina mal 
znieť: vzorovoobrazná zrúcanina. Ale my 
nemáme na mysli vzorové ani obrazné 
zrúcaniny, ale budovy z druhej polovice 
20. storočia, ktoré by mali mať nejaké 
spoločné vlastnosti. Budovy, ktoré stoja, 
ale sú opustené a chátrajú z rozličných 
dôvodov: nevyhovujú súčasným technic-
kým normám, ich vtedajšia prevádzka je 
nevyhovujúca prípadne zanikla, alebo sú 
stavby spájané s bývalým režimom a pre 
politikov a časť verejnosti sú neprijateľné 
či spájané s určitou nostalgiou. To je ich 
prvá spoločná dobová črta. Druhou je, 
že tieto budovy boli navrhované v čase 
politického uvoľnenia v šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia, ale realizované boli 
v bývalom režime v časoch tzv. norma-
lizácie v rokoch sedemdesiatych. Ich 
návrhy a projekty zohľadňovali súdobé 
architektonické trendy, ale ich realizáciu 
ovplyvňovali zmenené konzervatívne 
politické, spoločenské a ekonomické 
pomery. Vyznačovali sa invenčnou 
a netradičnou formou aj priestorovým 
usporiadaním, ktoré narážali na odpor 
konzervatívneho vkusu normalizujúcich 
politikov a časti verejnosti a súčasne 
neboli nikdy realizované v celom rozsahu 
ani v súlade s architektonickým projek-
tom. To spôsobovalo, že tieto stavby boli 
a sú skôr nedokončené ako ruinózne 
hoci mohli ruinizovať dobový vkus. Zvy-
čajne mali neopakovateľný ale ľahko 
zapamätateľný tvar a v prostredí tvorili 
tvarové dominanty. Niečo ich spájalo 
s ikonickými budovami, o ktorých začal 
v roku 2005 písať Charles Jencks.3 
V jeho výklade nie sú ikonické budovy 

len súčasným fenoménom a možno ich 
identifikovať najmä na základe ich ne-
obyčajnej formy alebo nezvyčajných ar-
chitektonických riešení. Navyše ikonické 
budovy nie sú ikonické v tom zmysle, ako 
boli napríklad v dejinách už spomínané 
katedrály, ktoré pracovali so všeobecne 
známymi kódmi a ikonickými znakmi, ta-
kže boli ľahko dešifrovateľné a potvrdzo-
vali formálnu aj funkčnú výnimočnosť 
týchto stavieb so sakrálnymi významami 
a naviac stelesňovali gotickú spiritualitu, 
prípadne štruktúrnou podobnosťou aj 
usporiadanie teologických súm. 
Formy súčasných ikonických budov sú 
síce opäť neobyčajné, reprezentatívne 
a výrazne sa odlišujú od univerzalistic-
kých foriem medzinárodného štýlu 20. 
storočia, ale ich ikonickosť a figuratív-
nosť nie je jednoducho pochopiteľná, 
lebo nám chýbajú všeobecne zdieľané 
kódy4, takže tieto stavby sú znakovo 
a sémanticky enigmatické a užívatelia aj 
iní recipienti si do nich premietajú mno-
hotvárne a často protirečivé významy. 
Tieto stavby stelesňujú do veľkej miery 
to, čo je nazývané Bilbao efektom, teda 
fakt, že dokážu byť atraktormi pre novo-
dobých nomádov a zarábať peniaze. Sú 
teda viac ikonicky ostenzívne a repre-
zentatívne ako semioticky reprezentu-
júce prostredníctvom ikonických znakov 
a už vonkoncom nie sú fyzickými ani 
symbolickými ruinami. To, čo ikonické 
ruiny do očí bijúco odlišuje od ikonických 
budov je teda to, že prestávajú zará-
bať peniaze a teda reprezentujú skôr 
negatívny Bilbao efekt, aj keď sa ich noví 
vlastníci snažia prezentovať prostred-
níctvom „retro“ a pseudonostalgických 
reklám. Druhou odlišnou vlastnosťou je, 
že ikonické ruiny na rozdiel od ikonických 
budov disponujú vnútroarchitektonic-
kými dialogickými významami, ktoré 
enigmatické nie sú a dajú sa prežívať 
a spoznávať.
Treťou vlastnosťou ikonických ruín je, 
že už v dobe svojho vzniku sa vymykali 
dobovej typizácii a prefabrikácii. Išlo 
zvyčajne  typologicky o kultúrne, špor-
tové a administratívne stavby, budovy 
pre cestovný ruch a rekreačné stavby, 
alebo stavby mimoriadneho politického 
významu ako ambasády a zastupiteľstvá 
i niektoré školské stavby a výnimočne 
aj obytné budovy či súbory a dopravné 
stavby – predovšetkým mosty. To, že ich 
prevádzka sa vymykala typizovanými 
zadaniam a prefabrikácii spôsobovalo, 
že boli autorsky aj formovo výnimočné 
a stavali sa v inom ekonomickom aj 
stavebno-dodávateľskom režime ako 
bežné stavby. Socialistickí architekti 
v nich videli možnosť úniku od socialis-
tickej zoštátnenej nivelizovanej projekcie 
a návrat k architektonickej profe-
sii, preto im venovali veľkú pozornosť, čo 
zabezpečovalo, že popri konvenčných 

významoch sa sústredili aj na vnútroar-
chitektonické významy.5 Bývalý režim tie 
dobovo novátorské diela často zneužíval 
na propagáciu a reprezentácie politic-
kej prestíže socialistickej sústavy. To 
po roku 1989 spôsobilo, že práve tieto 
stavby, ktoré boli ikonické svojím vzhľa-
dom a vnútorným usporiadaním, sa stali 
terčom politických útokov a verejnosť 
v nich prestala vidieť ich architektonické 
kvality: ich pseudoikonickú symbolizáciu 
bývalého politického režimu, ktorú režim 
proti nim v minulosti zneužíval, začala 
teraz verejnosť vnímať ako skutočnú. 
Preto sa stávali – a naďalej sa stávajú 
– predmetom súčasným ikonoklazmov 
a rozmanitých podôb ruinizácií.

Sociálne pole ikonických ruín6

Náš vzťah k architektúre ďalekej i blízkej 
minulosti ovláda momentálne pamiat-
ková starostlivosť a aktivizmus a spolu 
s nimi aj konzervatívna alebo nostalgicky 
orientovaná verejnosť ako tri reaktívne 
sily voči často bezohľadne expanzívnej 
aktívnej sile developerov a investorov 
prepojených s politikmi na komunálnej 
aj celoštátnej úrovni. Zatiaľ čo reaktívna 
sila starostlivosti navonok vystupuje 
z pozície univerzálnych zásad, ktoré ne-
rozlišujú medzi historickou a modernou 
architektúrou ani architektúrou druhej 
polovice 20. storočia, potom aktivizmus 
už nerozlišuje ani medzi nearchitektúrou 
a architektúrou. Univerzálne zásady 
starostlivosti si ako tak vedia poradiť 
s dilemou architektúry ako vzorkovnice 
historicky cenných vrstiev alebo zjedno-
covania diela na základe najcennejšej 
vrstvy, ale pri architektúre 20. storočia 
nevedia rozhodnúť ani to, aké vrstvy 
chrániť, ani to, čo je najcennejšia vrstva. 
Pamiatkari pri modernizme zachraňujú 
schodiská namiesto toho aby chránili to, 
čo ovládalo spacialistický modernizmus: 
priestorové konštelácie a usporiadania. 
Architektúru druhej polovice 20. storo-
čia pre istotu odmietajú chrániť vôbec 
pre rôzne vyfabulované architektonické 
alebo urbanistické „chyby“, namiesto 
toho, aby chránili to, čo je pre ňu charak-
teristické: hybridné spojenia atypických 
foriem a materiálov a priestorové zhluky 
rozmanitých proveniencií. Aktivizmus 
si vie poradiť s oslovovaním verej-
nosti a burcovaním verejnej mienky 
a možno aj s brikolážovaním, ale nie 
s architektúrou. 
Architekti sú v tomto svete ovláda-
nom finančnou dravosťou, rigídnosťou 
starostlivosti a naivizmom aktivizmu 
vytláčaní na perifériu záujmu a sú pozý-
vaní ako konzultanti s hlasom poradným. 
Preto rozumieme snahám architektov 
dostať sa do centra pozornosti, ale 
to nepôjde bez toho, aby vlastnými 
prostriedkami a spôsobmi preukázali, že 

disponujú premyslenými koncepciami 
a stratégiami a napokon aj kvalitnejšími 
a efektívnejšími výsledkami. Projekt 
Ikonické ruiny považujeme za jednu 
z takýchto vznikajúcich platforiem, kde 
sa úlohy vymieňajú a aktivisti sa stávajú 
hlasom poradným a starostlivosť je 
nahradzovaná permanentnými konzul-
táciami blízkych disciplín – napríklad 
architektúry, dejín a teórie mesta a dejín 
umenia – a pokusy „zachraňovať“ sa 
nahrádzajú navrhovanými postupmi, 
stratégiami a taktikami ako integrovať 
architektúru druhej polovice 20. storočia 
do životného a spoločensko-kultúrneho 
prostredia. Premyslená koncepcia by sa 
okrem iného mala vyznačovať aj pojmo-
vým aparátom, v ktorom sa dajú formu-
lovať nielen špecifické architektonické 
problémy, ale ktorý je schopný oslovovať 
aj iné disciplíny a kultúrnu verejnosť.

Stratégie a taktiky

Katedra architektonickej tvorby Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave sa 
v nadväznosti na výskum paralelného 
modernizmu v druhej polovici 20. storo-
čia od roku 2016 systematicky venuje 
výskumu Ikonických ruín v súčasnej 
štruktúre postsocialistických miest. 
Jedným z prvých výsledkov, ktoré boli 
prezentované verejnosti doma i v zahra-
ničí bola expozícia Care for Architecture: 
Asking the Arché of Architecture to 
Dance v Pavilóne Českej a Slovenskej 
Republiky na 15. medzinárodnom 
Bienále architektúry v Benátkach. 
Výstava bola venovaná ikonickej ruine 
Slovenskej národnej galérie (SNG) 
v Bratislave, kovovému modelu jej areálu 
a výskumu reakcií architektonickej aj 
širokej verejnosti na ne. Spolu s nimi boli 
vystavené aj výsledky architektonických 
súťaží na rekonštrukciu a dostavbu SNG 
s pokusom nájsť genetický kód tohto 
významného diela Vladimíra Dedečka.7 
Táto intencia starosti (care, sorge) bola 
postavená proti postojom pamiatkovej 
starostlivosti, ktoré požadovali architek-
tonické uzavretie areálu čelným krídlom 
podľa plánov historického štvorkrídlo-
vého objektu vodných kasární, ale aj 
proti ikonoklastickým zámerom časti 
širokej verejnosti a investorov – skrý-
vajúcich sa pod maskami niektorých 
slovenských architektov –
budovu zbúrať ako nevyhovujúcu. Na-
sledovali zadania a projekty architektov 
Petra Hájka a Víta Haladu a paralelná 
úloha Petra Hájka a Jaroslava Hulína 
týkajúce sa SNG, ateliéru Jána Stude-
ného a Benjamína Brádňanského, ktoré 
rozšírili výber ikonických ruín o budovy 
Slovenského rozhlasu, Slovenskej 
televízie a Domu odborov v Bratislave 
ako aj Veľvyslanectva Českej republiky 
v Berlíne. V ateliéri Hajek/Hulín na ČVUT 

sa zadania rozšírili o obchodné domy 
Máj a Kotva a Kongresové centrum 
v Prahe.8 V roku 2017 pribudol workshop 
katedry architektonickej tvorby VŠVU 
v Bratislave a katedry dejín a teórie 
umenia FF TU v Trnave organizovaný 
spolu s aktivistami a verejnosťou, 
ktorého ústrednou témou bolo hľadanie 
možností revitalizácie kina Hviezda 
v Trnave. Okrem nich boli v ateliéri Jána 
Studeného a Benjamína Brádňanského 
predmetom riešenia aj zadania týkajúce 
sa budovy Dezember Palastu v Katowi-
ciach a návrat k tému bývalého Domu 
odborov – Istropolisu v Bratislave. 
Výsledkom týchto zadaní ale aj domá-
cich a zahraničných výskumov bolo dvoj-
číslie 3–4 časopisu Projekt s názvom 
Transformácie (Ikonické ruiny), ktorého 
editorom bol Ján Studený.9  V roku 2018 
sa katedra architektonickej tvorby VŠVU 
zúčastnila na workshope v Belehrade 
a sústredila sa na zadania ateliéru Víta 
Haladu a Benjamína Brádňanského, 
ktoré sa zaoberali revitalizáciou budov 
Najvyššieho súdu, Národného archívu, 
Novej tržnice a areálu hotela Kyjev 
a obchodného domu Prior v Bratislave. 
Výsledky boli prezentované na výstave 
Ikonické ruiny/stratégie v galérii Médium 
v Bratislave. Oproti likvidáciám a novým 
projektom developerov, dočasným revi-
talizáciám aktivistov a petrifikačným ná-
vrhom pamiatkovej starostlivosti sa ako 
nosné ukázali tri navrhované stratégie: 
a/ nadväzovanie na vnútroarchitekto-
nické postupy a významy a ich rozvíjanie, 
b/ transformácie budov týkajúce sa ich 
programov a prevádzok, tvarov a vzhľadu 
budov ale aj ich kontextov analogickým 
gestom tvorby ikonických budov alebo 
jeho potlačením a napokon c/ hybridizá-
cie prestavbou, prístavbou, či dostavbu, 
ktoré je možné rozkrokovať ako množ-
stvo diferencovaných taktických krokov 
a postupov revitalizácie. Všetky tieto tri 
stratégie sú fundované metaforou tanca, 
teda súhrou, kooperáciou a odovzdaním 
sa hudbe a jej rytmom, ktoré sa zásadne 
odlišujú od metafor boja zastupujúcich 
všetky typy radikálnych developerských, 
ochranárskych aj aktivistických riešení. 
Stratégie tanca iniciujú kreatívne mo-
menty postupov navrhovania.10

Testovanie krokov a línií navrhovania: 
náznaky postupov oživovania ikonic-
kých ruín v mestskej štruktúre
Ateliér III Jána Studeného a Benjamína 
Brádňanského: Ikonické ruiny v Bra-
tislave: slovenský rozhlas, slovenská 
televízia, Most SNP, Dom odborov (Is-
tropolis) /2016/ + Dom kultúry (Dezem-
ber Palast) v Katowiciach a Kamenné 
námestie v Bratislave /2017/

Pri oživovaní ikonických stavieb v stre-
doeurópskych mestách ateliér Jána 
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Studeného a Benjamína Brádňanského 
(2016/17) zvolil ako dlhodobú tému 
i spôsob navrhovania transformáciu 
ikonickej ruiny na rozdiel od jej likvidácie. 
Kroky jednotlivých návrhov vychádzali 
z formulovania nového programu pre 
ikonickú stavbu a jej bezprostredný 
mestský kontext. Transformáciou sa 
rozumelo všetko od obnovy, dostavby, 
prestavby až po vnútorné rozčleňujúce 
a zahusťujúce intervencie... V jednot-
livých dostupných projektoch sa dajú 
rozlíšiť nasledovné kroky a náznaky 
postupov a/ ikonická stavba rozlíšená na 
podnož a obrátenú pyramídu je trans-
formovaná na mnohovežovú stavbu 
(Miroslav Búran, Martin Mikovčák, Slo-
venský rozhlas od Štefana Ďurkoviča, 
Barnabáša Kisslinga a Štefana Svetka 
(1963-1984, interiéry Marta Skočková 
Pisončíková), 2016, testované kroky: 
vežová stavba – „vežový blok“:  – veža vs 
pyramída), b/ premena jedinej mos-
tovky na vetvenie: most + krytá lávka 
na Bratislavský hrad (Matúš Novanský, 
Most SNP od Jozefa Lacka, Ladislava 
Kušníra a Ivana Slameňa (1968-1973, 
konštrukčné riešenie Arpád Tesár), 
2016, testované kroky: vetvenie, kríženie, 
obalenie peších trás – tokov), c/ odvo-
denie novej modulovej sústavy z dia-
gonálnej fasády a premena palácovej 
stavby na „modulárny kopec“ (Matúš 
Novanský, Istropolis od Ferdinanda 
Končeka, Iľju Skočka a Ľubomíra Titla 
(1956-1981, interiéry Marta Skočková 
Pisončíková), 2017, testované kroky: 
modulácia, akumulácia, hranol vs kopec), 
d/ ikonická stavba ako iniciátor premeny 
(obratu) prevládajúceho smeru expanzie 
námestia z horizontálneho na vertikálny 
(Miroslav Búran: Kamenné námestie, 
Bratislava, 2017, testovaný krok: posun 
výškovej hladiny – bratislavské Times 
Square ), e/ premena ikonickej stavby – 
celku na otvorený systém skladobných 
modulov (Gabriela Smetanová: Dezem-
ber Palast, Katowice, 2017, testované 
kroky: rez, modulácia), f/ premena 
ikonickej stavby na blackbox (Ján Malík: 
Dezember Palast od Ateliéru hutných 
stavieb BIPROHUT, podľa projektu 
inžiniera Zdzisława Stanika, Katowice, 
2017, testované kroky: premena indivi-
duálnej stavby na „čiernu kocku“, objavo-
vanie svetla a obrazov lokality – „takmer 
neviditeľná“)...  

Kým uvedené projekty z roku 2016 pra-
cujú predovšetkým s takým chápaním 
transformácie, že premena nastoľuje 
možnosť voľby (medzi nediferencova-
ným a diferencujúcim sa (vetvenie, kríže-
nie), medzi celkom a jeho moduláciou, 
medzi individualitou a jej opakovaním či 
akumuláciou, prípadne medzi geomet-
riou exaktnou a neexaktnou, v roku 2017 
išlo v prípade námestia predovšetkým 

o testovanie možností expanzie verej-
ného priestoru, prípadne o premenu 
stavby ako uzavretého celku na otvára-
júci sa modulový systém (skladačku), 
prípadne o premenu „bielej kocky“ na 
blackbox. Všetky kroky sú navrhované 
ad hoc – raz kontextuálnejšie inokedy 
menej kontextuálne či bez kontextu – na 
základe autorských rozhodnutí a dajú 
sa, najmä tie z roku 2017, chápať najmä 
ako jednotlivé umelecké gestá, ktoré 
majú stavbu i mesto oživiť vložením 
nového atraktora, iniciačného prvku či 
uvedením transformačného procesu do 
chodu... 

Ateliér IV Petra Hájka a Víta Haladu: 
Pavilón SNG (paralelné zadanie na FA 
ČVUT v Prahe v ateliéri Hájek/Hulín), 
2016

Okrem diplomových projektov na FA 
ČVUT (2016) sa pražský aj bratislav-
ský ateliér Petra Hájka (s asistentami 
Vítom Haladom na VŠVU a Jaroslavom 
Hulínom na ČVUT) venoval aj návrhu 
pavilónu v ikonickom areáli Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave od Vla-
dimíra Dedečka (1962-1980, interiéry 
Jaroslav Nemec). Pavilóny možno rozli-
šovať podľa mnohých kritérií, napríklad 
podľa toho, aký verejný či poloverejný 
– vstupenkou regulovaný – program do 
výstavného areálu navrhujú: 

Predovšetkým a/ verejné zdvižné vý-
stavné, koncertné a performatívne pódiá 
(Kateřina Burešová: Nová platforma pre 
SNG) alebo výsuvné koncertné audi-
tórium so skladacou strechou (Marek 
Zvelebil: Skladací hudobný pavilón), b/ 
dočasné polyfunkčné pneumatické mo-
duly a kovové konzoly parazitujúce na 
fasádach a ochodziach areálu SNG (He-
lena Dobroszová: Ticks/Kliešť), c/ trvalé 
či dočasné vstupné objekty umožňujúce 
aj iné programy (Karina Kaufmann: 
The Loop; Marta Waloszková: lešeňový 
Frame/Rám), prípadne vstupné parko-
vacie silo alternujúce Dedečkov nereali-
zovaný parkovací dom (Marek Václavík: 
Parkovacia veža pre SNG).

Veľká skupina pavilónov situuje do 
areálu nové výstavné priestory a iné 
kultúrne programy s príležitostným 
vstupom koordinovaným či nekoordino-
vaným s programom SNG: d/ pavilón 
pre pobyt a prácu spolupracujúcich 
umelcov (Daniel Baše: Ateliéry a byty 
umelcov; Michaela Jandeková: Veža 
umenia), e/ veža so stromovým vetve-
ním priestorov na vystavovanie umenia 
(Diana Imrichová: Vertikálny park), veža 
s výstavnými priestormi nadväzujúca na 
Dedečkov nerealizovaný návrh exteriéro-
vej galérie plastiky na streche neposta-
vených garáží SNG (Zuzana Jurčišinová: 

Budova ako performance), prípadne 
vyhliadka s vlastným výstavným progra-
mom (Vrusthi Kothi(ová): Vyhliadková 
veža pre SNG), ďalej výstavné pavilóny 
(Antonín Pokorný: Rozšírenie SNG), 
alebo kubická hala s variabilným vnú-
torným členením výstavných priestorov 
(Václav Ulč: Box na umenie) a prestre-
šenie nádvoria historickej budovy SNG 
s výstavnými priestormi (Cyril Nešleha: 
Levitujúci priestor). Najkomplexnejší 
z návrhov nových výstavných možností 
je pavilón navrhnutý nad areál SNG 
na budovách-pilieroch situovaných 
v komunikačných uzloch areálu (Jakub 
Kubát, Ivana Nechajová: Spider/Pavúk). 
Tieto programy sú rozširované ponu-
kou ďalších pavilónov s inými režimami 
príležitostných návštev verejnosti: f/ 
umelecká škola (Klára Smotlachová: 
Základná umelecká škola), budova 
tanečného divadla (Eliška Kubišová: 
Farm in the Cave), výškový divadelný 
pavilón navrhnutý ako analógia ruskej 
konštruktivistickej „žehličky mrakov“ 
(Barbara Kutašová: Experimentálne 
divadlo), alebo diagonálne výškové kino 
(Laura Molínová: Cine above SNG / Cine 
nad SNG), prípadne voľne stojaci pavilón 
pre performance (Veronika Miškovičová: 
Z A do B). Ďalšie diferencované režimy 
vstupov sú do podzemnej koncertnej 
siene a nahrávacieho štúdia (Jaroslav 
Schwarz: Podzemná hudobná sála), 
či podzemného kina pod SNG (Matěj 
Tomešek: Cinemahall pre SNG).

Podobne ako úvodné pavilóny, aj tie 
záhradné v rôznej miere otvárajú areál 
alternatívnym verejným programom 
s uzavretým či otvoreným vstupom: 
g/ uzavretá záhrada-javisko navrh-
nuté pomocou diagramu ukrajinského 
matematika Georgija Feodosjeviča 
Voroného / Voroného dekompozície 
(Bára Maroušková, Lucie Schindlerová, 
Eliška Marková: Záhradné javisko) 
a ďalšie uzavreté záhrady a športoviská 
(Veronika Mikuláková: Sochárska 
záhrada, Adéla Šeflová: 2xT, Jiří Kotal: 
Skatepark). Tieto uzavreté enklávy 
zelene a hry sú alternované otvorenými 
stavebnými „parkami“ so zeleňou (Petra 
Remsová: Tetris Multipark) a k nim sa 
pripájajú h/ špecifické „zážitkové pavi-
lóny“ so vstupom pre jednu č viac osôb 
do svetelných a zvukových inštalácií (či 
ticha a prázdna), priestorov na tvorivé 
dielne, relaxáciu, čítanie kníh (Tomáš 
Červený, Marek Molnár, Katarína Ryb-
nická, Lívia Gažová, Eva Ondová, Jana 
Svepešová).

Samostatnú kategóriu i/ utvoril Ondrej 
Zajac pod názvom Fiktívny mechaniz-
mus podpory, ktorý navrhol alternatívne 
scenáre možných udalostí: SNG by 
mohla zvoliť jeden mesiac v roku, kedy 

osloví vybraných žijúcich výtvarníkov, dá 
im k dispozícii nezastavané a nevyužité 
(vacant) priestory areálu q rozpočet 
aby uskutočnili tvorivý čin inšpirujúci 
a zlepšujúci život obyvateľov a návštevní-
kov mesta (minimum 1 deň, max 30 dní, 
min. 1 Euro, max 2000 Eur).
Ondrej zajac teda navrhol dielo situu-
júce sa viac do oblasti umenia, podobne 
ako ostatné umelecké gestá, ktoré sú 
v tomto projekte alternované návrhmi 
galerijných, divadelných a hudobných 
pavilónov-strojov. Nejde teda ani tak 
o nadväzovanie na autorské stratégie 
autora areálu SNG, ale o autonómne 
umelecké a technické programy.

Ateliér II Víta Haladu a Benjamína 
Brádňanského: Radikálna ochrana – 
Istropolis Bratislava, 2017

Táto ikonická stavba minulého režimu je 
v zadaní tohto ateliéru chápaná ako: a/ 
dominujúca, vyčleňujúca sa z kontextu 
mesta, solitérna, b/ monumentálna, c/ 
spektakulárna, d/ rozlišujúca reprezen-
tatívnu čelnú a obslužnú zadnú fasádu, 
teda orientovaná predo-zadne.
Oproti tomuto jej chápaniu sú volené 
a testované niektoré aktuálne oživujúce 
kroky a/ zahrnutie predtým dominujú-
cej vlastnosti do (nového) mestského 
kontextu (Dávid Nosko: Istropolis od 
Ferdinanda Končeka, Iľju Skočka a Ľu-
bomíra Titla (1956-1981, interiéry Marta 
Skočková Pisončíková, 2017, testované 
kroky: priblíženie k ikonickej dominante, 
jej skrytie v novom mestskom bloku 
s meniacim sa gradientom pribúdania/
ubúdania obostavého objemu), prípadne 
je testovaná zmena mestského kontextu 
(Michaela Krpálová: Istropolis, 2017, 
testované kroky: vloženie protikladných 
re-kontextualizujúcich prvkov do okolia 
dominujúcej ikonickej stavby). Oproti 
solitérnosti: individuálnym vlastnostiam 
a dostupnosti iba pre vybraných užíva-
teľov je testovaná možnosť premeny na 
novú, súčasnú mestskú agoru (Petra 
Garajová, Istropolis, 2017, testované 
kroky: skrytie tvorbou agory).
Tým sa vlastne mesto stáva rekontexu-
alizujúcou silou a tkanivom, ktoré v inte-
rakcii s rekontextualizovanou ikonickou 
ruinou utvára možnosť znova ju zahr-
núť, zapojiť do dynamicky sa meniacej 
re-organizácie aktuálne pôsobiacich 
urbánnych síl, silových polí a v nich sa 
sedimentujúcich foriem diferencovaných 
aj prelievajúcich sa mestských prostredí. 

Alebo naopak ide o b/ nové uchopenie, 
oživenie dominantnej vlastnosti ikonic-
kej stavby (Marcus Pujdak: Istropolis, 
2017, testované kroky: odkopanie 
podzemných vrstiev: re-monumentalizá-
cia novou monumentalizáciou bývalého 
podzemia). 

Týmito testovanými krokmi sa vertikálne 
úrovne mesta môžu prehlbovať aj novo 
(výškovo) diferencovať. Monumentalita 
potom nepritakáva úrovni mesta ± 0, 
teda parteru, ale je novo de-stabilizo-
vaná pokusmi o preskúmanie nedávnej 
archeológie miesta aj stavby a mestskej 
lokality. 

Oproti spektakularite ikonickej stavby 
komponovanej ako celok, prednostne na 
diaľkové pohľady sa testuje aj c/ zastre-
tie celkového pohľadu a sprístupňovanie 
čiastkových, komponovaných a re-kom-
ponujúcich pohľadov na bývalý celok 
zastretý novovybudovanými vrstvami 
kontextu (Lea Debnárová: Istropolis, 
2017, testované kroky: premena celku 
na peep show). To so sebou nesie výzvu 
súčasným vnímateľom, obyvateľom 
a iným užívateľom, aby novo prepá-
jali diferencujúcu mozaiku pohľadov, 
priehľadov a priechodov a vo svojich 
vlastných činnostiach aj pohyboch 
mestom ich zahrnuli do nového sledu 
detailov, polo-celkov aj do nového celku 
stavby a mesta.

Oproti ikonami preferovanej predo-
-zadnej orientácii a rozlišovaniu repre-
zentatívnej čelnej respektíve obslužnej 
zadnej fasády je testovaná ich d/ sym-
bolická aj funkčno-prevádzková výmena 
(Peter Galdík, Istropolis, 2017, testované 
kroky: skrytie, obrat „čelom vzad“).
Takéto kroky so sebou prinášajú nielen 
re-orientáciu spôsobov užívania budovy 
v danej lokalite, ale aj symbolické obraty 
a výmeny medzi preferovanými a upo-
zaďovanými činnosťami, priestormi a ar-
chitektonickými kódmi, ktoré je takto 
možné novo interpretovať.

Ak by sme si teda položili otázku, 
k akému oživeniu vzťahu ruinizovanej 
ikonickej stavy a mesta tieto projekty 
prispievajú, prípadne aké kroky testujú, 
potom by sme mohli rozlíšiť v zásade tri 
línie postupu: na základe jednej pre-
važujúcej sily či vlastnosti je spravidla 
navrhnuté a testované to, čo potláča 
alebo eliminuje z najbližšieho či širšieho 
okolia opustenej, devastovanej či pod-
statne redukovanej stavby. Oživenie je 
chápané ako resuscitácia potlačenej sily 
stavby aktivizáciou a tvorbou nových, 
dovtedy potlačených vlastností kontextu 
a naopak: aktivizácia a tvorba nových 
kvalít kontextu dáva deprivovanej stavbe 
možnosť sa vo vzťahu k nim znovuzro-
diť. Pozoruhodné je, že sa tak má diať 
spravidla ukrytím alebo naopak odkry-
tím stavby (odkopanie, peep show...) 
a súčasne novým diferencovaním 
(funkcie, štruktúry, priestorov, konštruk-
cie) či ich zásadnou transformáciou 
(stavba – agora). Takmer všetky zvolené 
a testované kroky je možné považovať za 

ad hoc zvolené a za arbitrárne postupy. 
Kým niektoré sú charakterizovateľné ako 
bezkontextové či kontextuálne ume-
lecké gestá (peep show), iné, vrátane 
transformácie bývalej kultúrno-politickej 
a vzdelávacej stavby nazvanej Istro-polis 
na mestský blok a agoru ukazuje, že tu 
ide aj o úsilie oživiť niektoré mestské 
programy, udalosti a prostredia, aké sa 
utvárali v dejinách európskej kultúry, 
architektúry a umenia. 

Ďalšie zadanie tohto ateliéru, ktoré 
formulovalo možnosť, aby sa ikonické 
stavby – bez ohľadu na ich východiskovú 
funkciu –, stali bytovými stavbami (pod 
názvom Obývať ikonickú ruinu, 2017), 
smerujú k ďalšej, tretej línii a tou je 
oživovanie a rozvíjanie analyzovaných 
postupov navrhovania architektov – au-
torov ikonických stavieb (Dávid Nosko, 
Slovenský národný archív od Vladimíra 
Dedečka /1971–1983/, 2017).  

Endnotes
1  Pozri Mc Laren, Duncan and Agyeman, 
Julian. 2015. Sharing Cities. A Case for Truly 
Smart and Sustainable Cities. Cambridge 
Massachusetts, London England: MIT Press.
2  Bližšie pozri Králik, Ľubor. 2015. Stručný 
etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: 
Veda, s. 226, 227–228 a 514.
3  Jencks, Charles. 2005. Iconic Buildings: 
Power of Enigma. London: Frances Lincoln. 
4  To sa prejavuje stratou živnej pôdy spolo-
čensky motivovaných monumentálnych diel, 
ktorých vytesnené pozície ikonické stavby len 
vonkajškovo nahradzujú.
5  Pozri Zervan, Marian. 2019. Za interpre-
táciu a proti interpretácii. Stav a perspektívy. 
KUDĚJ 2019. V tlači.
6  K pojmu sociálne pole pozri Bourdieu, 
Pierre. 2011. Pravidlá umění. Brno: Host.
7  Pozri Care (Sorge) For Architecture. 
Zervan, Marian. (ed.). 2016. Praha: Česká 
technika-nakladatelství ČVUT.
8  Pozri text Zervan, Marian, Mitášová, Mo-
nika. 2018. Ikonické ruiny ako architektonická 
úloha. V tlači.
9  Pozri Projekt. Transformácie (Ikonické 
ruiny) I. a 11. 2017: 3–4.
10  Pozri Lakoff, George and Johnson, Mark. 
2002. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host. 
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R A D I K Á L N A 
O C H R A N A

Benjamín Brádňanský

Úvod

Holandský architekt Rem Koolhaas 
hlása, že nás ochrana pohlcuje. Neustále 
sa skracuje interval medzi fyzickým po-
stavením budovy a vyhlásením záujmu 
jej ochrany.  Za posledných sto rokov kle-
sol  časový interval medzi týmito dvoma 
udalosťami z rádovo stoviek rokov k de-
siatkam. Máme množstvo mladých 
pamiatok, ktoré sa dožadujú statusu 
ochrany. Architektúry staré len niekoľko 
desiatok  rokov sa ocitajú v kolíznych si-
tuáciách. Meniace sa spoločenské pod-
mienky , technologické problémy, zmena 
funkcie,  slabá obsadenosť a ostatné 
problémy prinášajú požiadavky  a tlaky 
na búranie, prestavby a dostavby už aj 
neskoromoderných a postmoderných 
domov. Na druhej strane stoja často 
ešte žijúci autori a aj odborníci architek-
túry, ktorí sa snažia vyhubeniu a napad-
nutiu mladých pamiatok zabrániť. Pod 
tlakom sa ocitá aj pamiatkový úrad, kto-
rému sa napriek zjavnej absencii akej-
koľvek stratégie ochrany moderných pa-
miatok podarilo niekoľko z nich zahrnúť 
do svojej ochrannej karantény.

Záujem ochrany.

 Koolhaasovo odporúčanie na riešenie 
problému sa nesie v duchu jeho radikál-
neho zjednodušovania kombinovaného 
so sureálnymi stretnutiami. Týka sa pro-
jektu pre Peking, kde navrhuje napá-
sovanie mesta na zóny striedajúcej sa 
ochrany pôvodnej štruktúry a pásov no-
vej zástavby. Vytvára prísne bipolárnu 
štruktúru s nadradenou hierarchiou voči 
skutočnému obsahu. V rámci nej navr-
huje ochraňovať celé skupiny, teda situ-
ácie a nie konkrétne budovy. Ochraňovať 
ich bez skúmania skutočnej aktuálnej 
architektonickej hodnoty, len ako ná-
hodné nedotknuté ostrovy uprostred 
meniacej sa aktuálnej situácie prostre-
dia ktoré chránené nebude. Uvádzané 
riešenie nedefinuje, akým spôsobom sa 
bude ochraňovať v karanténnych pá-
soch. Nehovorí teda nič o konkrétnych 
stratégiách, ale upozorňuje na prob-
lém súčasnej identifikácie a výberu pa-
miatky, spôsobu ochrany a hraníc kde 
začína a končí.
Zaujíma nás podobný problém, ale po-
kúsili sme sa pristupovať k nemu inak, 
nie plošnou ochranou. Niekoľko rokov sa 
venujeme výskumu ako pracovať s mla-
dými neskoromodernistickými pamiat-
kami – ikonickými ruinami.  Hľadáme 
a testujeme rôzne metódy a porovná-

vame výsledky s cieľom definovať uži-
točnú stratégiu. 
Nie sme výnimočne odborne pripravení 
a vzdelaní v oblasti ochrany pamiatok. 
Nie sme ani presvedčení že inštituciona-
lizovaná pamiatková starostlivosť repre-
zentovaná najčastejšie súborom formál-
nych pravidiel, dokáže vyriešiť problémy, 
ktoré vyskakujú pri mladých pamiat-
kach – ikonických ruinách. Nie sme zau-
jatí problémom nastolenia pamiatkovej 
starostlivosti pre ikonické ruiny. Neza-
ujímajú nás procesy konzervácie, re-
konštrukcie, replikácie ani doplnenia/
kolážovania. 
Nezaujíma nás ponechanie ikonickej ru-
iny v romantickom stave rozkladu. Ne-
zaujíma nás ideálne obnovenie ikonic-
kej ruiny vo  vybranom formálnom slohu 
do hypotetickej či pôvodnej dokonalosti. 
Nezaujíma nás proces doplnenia kon-
trastom, proces koláže či juxtapozícia 
starého a nového ako stratégia pridáva-
nia rozpoznateľných vrstiev.
 Hovoríme o nezáujme, pretože si nená-
rokujeme právo tvrdiť, že ostatné/tieto 
metódy sa mýlia. Pre nás, ale nepriná-
šajú želané výsledky. Domy s ktorými 
pracujeme sa stali ikonickými, pretože 
prekračovali bežné spôsoby uvažovania 
o tom ako navrhnúť architektúru. Pre-
kračovali zaužívané priestorové  usporia-
dania, formálne rámce, uloženia progra-
mov, konštrukčné modely a použitia 
materiálov.
Metóda, ktorá nás zaujíma, spolieha na 
cielené rozvíjanie. Každý dom je len jed-
nou postavenou fázou svojho vývoja. 
Nie jedinou a nie výlučnou. Pokiaľ sme 
schopný odhaliť špecifické architekto-
nické hodnoty, okolo ktorých je dielo na-
vrhnuté a mechanizmus ako bolo navrh-
nuté, dokážeme dom rozvíjať. Je možné 
vytvárať hybrid starého a nového, ďalšiu 
fázu evolúcie. Tento postup, kde sa arti-
kulujú novým spôsobom pôvodné vlast-
nosti, prekonáva nostalgický sentiment 
ikonickej ruiny a buduje funkčnú ikonu. 
Je to kombinácia ochrany a prestavby, 
alebo ešte presnejšie ochrany prestav-
bou. Ochraňujeme nie viditeľnú formu, 
ale princíp ikony – prekračovanie zauží-
vaného architektonického myslenia. Ta-
kúto, na prvý pohľad protirečivú straté-
giu nazývame „radikálnou ochranou“. 
Veríme, že je prospešnejšie vytvárať 
nové hybridné ikony, než vytvárať mau-
zóleá balzamovaných domov, ktoré stra-
tili odvahu žiť, nemajú program a ich 
spoločenská aktuálnosť a akceptova-
teľnosť je zahmlená. Alebo sa dostali 
so situácie proaktívnej konzervačnej 
ochrany, ktorá ich paralyzuje a musia zo-
stať intaktné a menia sa na módne turis-
tické destinácie a múzeá seba samých. 
Veríme, že je možné dotýkať sa ikon 
a tancovať s nimi (ako píše Marián Zer-
van v texte katalógu Care (Sorge)  for 

Architecture, venovanému českej a slo-
venskej expozícii  15. benátskeho bienále 
architektúry) a nezničiť ich, práve nao-
pak, rozvinúť ich potenciál byť aktuálne 
opäť radikálnymi.  

Atlas stratégií - objavených.

Vytvorili sme si atlas stratégií, karto-
grafiu príkladov, ktoré mapujú (niekedy 
presnejšie, niekedy menej presne) exis-
tujúce príklady obnovy architektúry 
(nie nutne ikonickej ruiny). Netvrdíme, 
že stratégie, ktoré objavujeme a vkla-
dáme do predstavovaných príkladov boli 
skutočne plánované tak ako ich popi-
sujeme. Je to naozaj atlas, mapovanie 
sveta pozorovaním so všetkými násled-
kami. V atlase sa naviguje podľa viace-
rých rovín. Najjednoduchšou a rukolap-
nou je rovina priestorovej manipulácie. 
Táto rovina nevyjadruje a nehľadá ra-
dikálnu ochranu, používame je len ako 
všeobecne zrozumiteľný triediaci kľúč. 
Cieľovou vrstvou čítania je rovina straté-
gií a rovina postupov.

Atlas stratégií – vytvorených.

Okrem objavených stratégií, sme v Ate-
liéri architektúry II VŠVU pracovali na 
vytvorení vlastnej stratégie radikálnej 
ochrany ikonických ruín. Prvým krokom 
bolo identifikovanie architektonickej 
kvality  alebo autorského postupu archi-
tekta ikonickej ruiny. Čo si môže čitateľ 
predstaviť pod generickým pojmom „ar-
chitektonická kvalita“? Zaujímajú nás 
komplexné uzlové situácie. Kvalitu hľa-
dáme v mnohosti väzieb a rôznosti in-
terpretácií prvkov poskladaných v ar-
chitektonických situáciách. Prvkami sú 
akékoľvek architektonické interiority – 
priestor, elementy, konštrukcia, materiál, 
program... Hľadáme ich nekánonické 
a netriviálne usporiadania. Druhým kro-
kom je rozvinutie pôvodnej kvality ikony, 
alebo prečítaného (v zásade hypotetic-
kého) autorského postupu. Rozvíjanie 
by malo byť argumentovaným a kontro-
lovaným algoritmom, postupom ktorý je 
možné kriticky verifikovať a vylaďovať.
Každý kto namieta vágnosť, stručnosť 
a nepresnosť takejto definície bude mať 
pravdu. Nevytvorili sme novú ucelenú te-
óriu radikálnej ochrany. Neodpovedali 
sme na množstvo otázok ktoré sa otvá-
rajú pred nami. Nevieme presne defino-
vať postupnosť krokov, ktorá určí kde 
leží hranica medzi správnou stratégiou 
radikálnej ochrany a zničením ikony. 
Stratégiu je možné zatiaľ len interpolo-
vať z konkrétnych postupov, ktoré sme 
v ateliéri vyvinuli a z ktorých niektoré 
v tejto publikácii predstavujeme.
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Priestorová kategória: DELENIE
Stratégia: Radikálna ochrana
Postup: Intervencia od kancelárie Brandlhuber 
rozvíja pôvodný princíp priestorového usporia-
dania kostola a klastra areálu. Monumentálne 
abstraktné objemy zostávajú čitateľné aj po 
vložení horizontálnej dosky. Doska zároveň 
rozvíja typológiu kostola – k lodi pridáva 
kryptu. Jasnou stratégiou radikálnej ochrany 
je aj použitie výraznej artikulovanej konštruk-
cie a uloženie novej deliacej podlahy s medze-
rou voči pôvodnej lodi kostola, teda rozvíjanie 
formálneho jazyka brutalizmu. Formálna 
intervencia je okrem spomínaného vedená tak, 
že umožňuje zmenu funkcie. Kostol nezostáva 
muzeálnym kusom, čo je tiež dôležitým atribú-
tom stratégie radikálnej ochrany.  

St. Agnes, Berlin
Brandlhuber, 2015
kresba: Viliam Jankovič, 2017

Priestorová kategória: VKLADANIE
Stratégia: Radikálna ochrana
Postup: „Nedotknuteľná“ turistická ikona je 
podrobená kritickej provokácii programovej 
zmeny na hotel. Vloženie abstraktnej priesto-
rovej štruktúry do prázdna arény  prepája ra-
dikálnu geometriu kontinuálneho monumentu 
s v hstórii známou apropriáciou existujúcich 
štruktúr (Teatro Marcello, talianske mesto 
Lucca). 

Grand Hotel Colosseo, The Continuous 
Monument
Superstudio, 1969
kresba: Silvia Gálova, 2017

Priestorová kategória: POHLCOVANIE
Stratégia: Koláž/Radikálna ochrana
Postup: Jednoznačné klasicizujúce radenie 
priestorov – vstupná hala/palác a perónová 
hala/industriálne prestrešenie je otáčaná 
naruby a doplnená o pohltenie verejného 
priestoru/nového viacúrovňového dopravného 
uzla.

Gare de Strasbourg
Jean-Marie Duthilleul, AREP, 2007
kresba: Petra Garajová, 2017

Priestorová kategória: DOPLNENIE, MIMIKRI
Stratégia: Radikálna ochrana/Doplnenie
Postup: Štandardné postupy historizácie 
novostavieb v pamiatkovom kontexte sú 
problematizované zmenou materiality – štuka/
betón a artikulovaným stretom replikovaných 
foriem s aktuálnou potrebou v netriviálnej hre 
na prispôsobovanie sa kontextu.

Hotel Fouquet Barriere, Paris
Edouard François, 2006
kresba: Peter Galdík, 2017

KAPITOLY Z ATLASU STRATÉGiÍ – OBJAVENÝCH
BENJAMíN BRÁDŇANSKÝ, VÍTO HALADA
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Priestorová kategória: PODLOŽENIE
Stratégia: Konzervácia/Radikálna ochrana 
Postup: Potenciál rozhrania pôvodnej vily a te-
rénu je nanovo artikulovaný a obývaný. Vila je 
konzervovaná vo figúre pavilónu na podstavci 
a podstavec sa stáva obytnou krajinou. Otvá-
rajúci, uzatvárajúci, prepájajúci , oddeľujúci, 
odvolávajúci sa a novo definujúci.   

Villa Schor, Brusel
KGDVS, 2012
kresba: Christopher Varga, 2017

Priestorová kategória: NADSTAVBA
Stratégia: Radikálna ochrana
Postup: Stratégia radikálnej ochrany pracuje 
s rozvíjaním palácovej typológie pôvodného 
klasicizujúceho domu. Intervencia pracuje 
s témou nového „piano nobile“, jeho nafúk-
nutím a presunutím nad pôvodný objekt. 
Forma a konštrukcia rozvíja kánonické prvky 
klasicizujúceho paláca napr.  stĺpové priečelie. 
Výsledkom radikálnej ochrany je hybrid, dom 
s niekoľkými verziami typologických a formál-
nych znakov tých istých architektonických 
prvkov.

Federální shromáždění, Praha
Karel Prager, 1966
Kresba: Silvia Gálová, 2017

Priestorová kategória: OBAĽOVANIE
Stratégia: Radikálna ochrana
Postup: Intervencia nie je konzerváciou, nie 
je prostým obalením do ochrannej atmosféry, 
nová vrstva vytvára iný formálny a priestorový 
stav domu, neudržiava status quo. Nie je ani 
kolážou, či jednoduchým vrstvením, kostol po 
intervencii je hybridom pevného a priesvit-
ného. Je jedným z dvoch, ale zároveň aj dvoma 
domami naraz.  

Liebfrauenkriche, Duisburg
Baruccopfeiffer, 2010
kresba: Beka Hauskrechtová, 2017

Priestorová kategória: KLASTROVANIE
Stratégia: Radikálna ochrana
Postup: Stratégia radikálnej ochrany pracuje 
so zachovaním pôvodných vzťahov v urba-
nistickej štruktúre. Východiskovým bodom je 
pôvodný modernistický klaster. Rozvíjaním 
klastra, jeho zahusťovaním, sa zachováva prin-
cíp pôvodnej štruktúry. Tvarovaním objemov 
a ich umiestnením voči sebe v novom zhluku/
budove sa zachováva aj rovnaká lapidárna 
vizuálna a komunikačná väzba, tak ako v pô-
vodnom Miesovom pláne. 

McCormick Tribune Campus Center, Chicago
OMA, 2003
kresba: Lea Debnárová, 2017
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P O S T U P Y
Ján Studený

V predkladanom súbore sa snažím po-
písať a zhodnotiť projekty, ktoré boli za-
daním nášho ateliéru na VŠVU v Bra-
tislave (A3 KAT) za posledné tri roky 
(2016 – 18) a v ktorých sme sa zaobe-
rali témou Ikonických ruín. Na začiatku 
nie zámerne, postupne nevyhnutne aj 
z pohľadu architektonických stratégií. 
Pre lepšiu identifikáciu a porozumenie 
študentskej práce sme ku každému pro-
jektu priraradili referenciu, ktorá v nie-
ktorých projektech bola prítomná od 
začiatku, ale vo väčšine nám slúži pri 
tomto výklade ako prostriedok k vy-
svetleniu nášho zámeru z pohlľadu vše-
obecného prístupu a zámeru dať nášmu 
smerovaniu istú súvislosť s širším archi-
tektonickým diskurzom. 
To, akým spôsobom sme uchopili tému 
stavieb neskorej moderny v stredoeróp-
skom priestore, súvisí s tromi rovinami 
nazerania na ne. 
1. Stavby – Ide o reálne problémy, čo so 
stavbami z tohto obdobia. Ide zväčša 
o kvalitné architektonické diela, ktoré 
svoje ukotvenie strácajú a bojujú oň, 
resp. ustupujú problémom, ktoré po-
chádzajú z reálneho (nearchitektonic-
kého) sveta. To má na svedomí zväčša 
ich zlý stavebno–technický stav, zapríči-
nený zanedbanou údržbou a zastaralosť 
ich vybavenia, ako aj zmenou vlastnítva 
a celkovou zmenou společenského pros-
tredia, v kterých sa nachádzajú. 
Jedná sa o plášte nevyhovujúce teplo-
technickým požiadavkám, povrchy neza-
padajúce do rámca súčasného kánonu 
kvality, či parametrov neodpovedajúcich 
vývojom posunutých proporcii společen-
ských priestrov doby. 
Druhým problémom je ich programová 
náplň. Zväčša ide o inštitucionálne bu-
dovy, ktoré po společenských zmenách 
a páde socalizmu nielen stratili svojho 
užívateľa, ale programy, pre ktoré boli 
projektované, buď zanikli, alebo sa na-
toľko zmenili, že ich priestory sú pre daný 
účel nevhodné. Na druhej strane archi-
tektonické hodnoty, ktoré obasahujú sú 
neodškriepiteľné a z nášho pohľadu sú 
dostatočným dôvpdom, prečo sa s nimi 
zaoberať a premýšľať možnosti ich adap-
tácie novým programom (z priestoro-
vého hľadiska), či hľadať, pomenovať 
a preveriť aj iné archietktonické a urba-
nistické súvislosti s nimi spojené, ktoré 
by pomohli argumentovať náš záujem 
o ich revitalizáciu a premenu. Zároveň 
chceme ponúknuť riešenia, ako by tieto 
priestory mohli byť v súčasnosti využí-
vané a nestratili svoju architektonickú 
hodnotu.
2. Architekt – ide o rolu architekta v sú-
časných procesoch navrhovania a v ich 

súvislosti o výklad a presadzovanie ar-
chitektonických konceptov. Ak si chcú 
architekti zachovať nezávislú polohu 
v procese realizácie projektu, musia 
predkladať vlastné riešenia a pohľady, 
pochádzajúce z vlastných prístupov. 
Na príklade projektov revitalizácie týchto 
stavieb sme sa snažili rozvinúť archi-
tektonické nástroje, ktorý nám umož-
ňujú predkladať vlastné riešenia a hájiť 
záujmy architektúry v praxi. Považu-
jeme ich za nezastúpiteľné a čím budú 
mať väčšiu nezávislosť a originalitu, tým 
budú väčším príspevkom k projektu ako 
takému. Získjú role architekta väčší 
priestor. V našich (školských) projek-
tech sa snažíme tieto procesy modelo-
vať a odvoduovať z nich postoje, ktoré si 
z pohľadu architektury zaslúžia. V Ikonic-
kých ruinách bola rola architekta vyslo-
vene iniciačným momentom. Máme za 
to, že sú hlavne architektonickým dedič-
stvom a sú to práve architekti, ktorí by 
ich mali zhodnotiť, preveriť a vyjadriť sa 
k ich budúcnosti. 
3. Postupy – Snažili sme sa naznačiť 
možné (aj reálne teraz nemožné) pro-
cesy a riešenia, čo sa s týmito budo-
vami dá robiť a načrtnúť, akú rolu by 
mohli zohrať v budúcnosti v zmysle bu-
dovania mesta, aj v zmysle ich architek-
tonickej prítomnosti pre jeho obyvate-
ľov a pre jeho pamäť ako takú. K tomu 
využívame architektonické stratégie. 
Sú špecifickým postupom, niekedy al-
goritmom, alebo procesom vyvierajú-
cim z vlastných pozícii. Opierajúcim sa 
o autentické merania, historické, alebo 
časovo paralérne analógie, často po-
chádzajúce z mimo odborového, ale 
príbuzného sveta, reagujúceho na dô-
sledky rovnakých společenských a en-
vironmentálnych zmien a hájaceho rov-
naké kultúrne a vedecké pozície. Hrajú 
významnú rolu v obhajobe architekto-
nickej podstaty návrhu. Ich rola je v po-
skytnutí argumentov pri výklade a po-
pise postupov a overenia ich výsledkov 
pri obhajobe diela. Poskytujú základnú 
stavebnú štruktúru projektu, resp. po-
menúvajú a uvádzajú jednotlivé kroky 
pri výstavbe projektu a dávajú ich me-
dzi sebou do súvislostí. Daľšou úlohou je 
poskytnúť znaky vzťahujúce sa k inýcm 
polohám diela a umožniť čítať súvislosti 
s inými kultúrnymi obrazmi v čase. Ne-
zastupiteľná role architektonických stra-
tégií je ich pouťitoe v záujme presadenia 
diela v konkurenčnom prostredí, alebo 
v boji ‚a tanci‘ s inými zložkami projektu, 
aj tými mimoarchitektonickými. 

ZACHOVANIE

KATOVICE DEZEMBER PALACE 

Gabriela Smetanová – Autonómia častí
Rozrezať dom na časti a v každej zvlášť 
skladať vlastný systém. Rez je spojnicou 
(v tomto prípade pasážou cez dom), ku 
ktorej sa časti obracajú a ku ktorej ústi 
ich vnutorná priestorová štruktúra.
Viac než s témou ikony, súvidsí tento 
projekt s témou ruiny. Moderná archi-
tektura rezignovala na rozmer času. 
Ikonické ruíny ako výsostný produkt 
moderny je v tomto ohľade výborným prí-
kladom. Na jednej strane ich ruinovate-
ľosť odkazuje na rezignáciu večného tr-
vania, na druhej ich ikoničnost je zase tá 
ich vlastnosť, ktorá chce byť nadčasová. 
Projekt Autonómie častí navodzuje ďa-
ľší zo spôsobov, ako sa vyrovnať s časo-
vosťou architektury. A to tak, že keď nie 
je možné zachovať architektúru v celku, 
je otázka, či zachovaním jej časti dochá-
dza k nejakému výsledku a ako by sme 
ho mohli chápať. 
Prípadne, či torzo budovy môže mať sa-
mostatnú hodnotu v zmysle jeho obrazo-
vého významu, obdobne ako tomu bolo 
v moderne (napr. J. Šíma), alebo samo-
zrejme v klasickom maliarstve. Ďaľším 
významom zvolenej stratégie je úvaha 
nad vzťahom celku k časti. Je polemikou 
nad tým, či aj torzo budovy má svoj výz-
nam, ktoré atribúty z celku ostávajú prí-
tomné v jej častiach a či sa jeho význam 
nepoškodzuje. 
‹‹‹  (Torzo, in: Transformácie 1/2 s. 43, 2/2 s. 73)

Jens Reinert (1968– graf. designer)
Uchovať fragmenty reality tak ako sú, 
bez kontemplácie, alebo idealizácie. 
‹‹‹  (in: Transformácie ½ s. 40, 2/2 s. 66)
Práca nemeckého grafického dizajnéra 
ponúka niekoľko nových perspektívnych 
pohľadov na naše architektonické pro-
stredie. Namiesto kompletných budov 
Reinert modeluje ich fragmenty, alebo 
vizualizuje objemy podzemných priesto-
rov. Buduje "negatívy" architektúry, 
ktorú zvyčajne vnímame len zvnútra. 
(www.jens-reinert.de)

VYMAZANIE 

Ján Malík – Takmer neviditeľná 
Je možné zbaviť sa fyzickej povahy 
stavby a nestratiť s ňou haptický kon-
takt? Návrh náteru povrchu interiéru Ka-
poorovou " čierno čiernou" premieňa 
okenné výhľady na plávajúce svetelné 
objekty (vesmírne lode) v nekonečnom 
čiernom priestore.
Tento projekt súvisí so stretégiou preme-
nenia, respektive prekrytia budovy bez 
jej fyzického odstránenia. Niektorých 
vlastností stavby ako takej sa dotýka 
úplne a niektorých sa nedotýka vôbec. 
To znamená, že sú vlastnosti stavby, 
ktoré ostávajú úplne zachované a konce-
pet sa spolieha na to, že tie sú nosné pre 
jej identitu. 
‹‹‹  (Void, in: Transformácie 1/2 s. 43, 2/2 
s. 72)

Giani Pattena (1940 –, umelec, 
architekt)
Taliansky umelec Gianni Pettena vytvo-
ril sériu diel, ktoré možno považovať za 
prvok medzi krajinným umením a archi-
tektúrou. Dva z najdôležitejších sú jeho 
projekty pre "ľadový dom" (I a II, 1971–
1972), ktorý vyvinul počas svojho pobytu 
v USA. V prvom necháva v zime zatiecť 
starú administratívnu budovu Minne-
sote. Budova je pokrytá tenkou vrstvou 
ľadu, novou kožou, ktorá úplne pokrýva 
architektúru a zároveň abstraktnej-
šie odhaľuje jej formu. V "Ice House II" 
je predmestský dom pokrytý drevenou 
konštrukciou, do ktorej priteká voda. 
Z vonkajšej strany sa celá budova stáva 
jedinou ľadovou kockou. Čistou for-
mou, ktorá sa vynára z radu predmest-
ských domov. Krajina sa odráža v novom 
povrchu domu, ktorý mizne a náhle sa 
stáva viditeľnejšou. 

DOPLNENIE 

Gabriela Meszároš – Metabolické meta-
morfózy štrukturálneho rastu
Návrh pracuje s vlastným programom 
experimentálního generovania organic-
kej štruktúry na bunkovom pôdoryse, 
ktorý následne vkladá do priestoru haly 
kongresového centra. 

Kerez: Incidental space (2016)

Christian Kerez (spolu so študentmi 
z ETH Zurich) vytvoril projekt s názvom 
Incidental Space, pre bienále architek-
túry v Benátkach, s cieľom získať "kon-
troverzné otázky" o tom, ako sa archi-
tektúra vytvára a zažíva. Dva otvory 
v skrútenom vlákno–cementovom tvare 
umožňujú návštevníkom skĺznuť do 
priestoru, ktorý – hoci je úplne umelo vy-
tvorený – spomína na štruktúry nachá-
dzajúce sa v geológii a anatómii. “Am-
bivalentná forma úmyselne necháva 
štruktúru otvorenú pre široký výklad. To, 
čo sme tu hľadali, je otvorenosť z hľa-
diska významu; nie je to symbolický 
priestor, nie je to referenčný priestor, do-
voľuje vám iniciovať čisté stretnutie s ar-
chitektúrou, "povedal Kerez." V tomto 
zmysle sme boli oveľa viac zaujatí otáz-
kami, než o poskytnutím akýchkoľvek vy-
hlásenia o architektúre."
(www.dezeen.com)

© Gaëtan Bally

Zuzana Jurčišinová – Sprístupniť a slúžiť
Projekt pracuje so stretégiou minimál-
ního zásahu s maximálnym efektom. 
Drobnými adíciami sa snaží priniesť ra-
dikálne premeny fungovania domu. 
Za hlavný považuje jeho ideologický ná-
boj, preto mieri rovno na komoru. Za 
cieľ si kladie premenu domu z autokra-
tického (podriadeného ideológii jednej 
strany) na demokratický, mnohofunkčný 
a flexibilný organizmus, vstrebávajúci 
a reflektujúci nový pluralitný systém. 

Pracuje s  predelením kongreesovej sály 
na menšie jednotky a ich priamemu 
sprístupneniu z ulice. Pre oba činitele, 
ako deliace elementy, tak tie sprístup-
ňujúce si dáva záležať na utilitárnosti 
a efektivite.
‹‹‹  (Dezember palác Katovice, in: Transformá-
cie 1/2 s. 42, 2/2 s. 70)

Katarína Karásková – Diery
Korekcia prísneho delenia, až segregá-
cie jednotlivých prevádzkových súborov 
je príležitosťou k etablovaniu úplne no-
vej otvorenosti. Nepriamej, odvodenej 
od parametov a charakteristík nového 
programu a osobných vlastností jeho 
užívateľov. Vzniká nový typ priestoru. 
Presným prederavením priečok tern pô-
vodný premieňa z uzavretého na otvo-
rený, z definitívneho na premenný, z je-
doznačne definovaného na nejasný. 
Vzniká korigovaná, ale stále pôvodná 
štruktúra. 
‹‹‹  (Katowice, in: Transformácie 1/2 s. 42, 2/2 
s. 71)

Gordon Matta–Clark (1943–77)
V súvislosti s témami metamorfózy 
a odolnosti voči komodifikácii umenia 
vytvoril zásahy do architektonických 
štruktúr, ktoré nazval "anarchitektú-
rou". Monumentálnymi rezmi a otvormi 
do fasád opustených historických bu-
dov v New Yorku, New Jersey, Chicagu 
a inde prináša silnú kritiku úlohy archi-
tektúry voči systému. 
(www.bronxmuseum.org)
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STV BA

Ernest Bevilaqua – Dom úľ
Tento koncept je pre pracujúce včeličky.. 
Dom, oholený na konštrukčnú štruk-
túru oceľovej sústavy dosiek a tyčí, slúži 
ako regál (včelí plást) pre osadenie no-
vých bunkových organizmov. Štruktúra 
regálu je oporou ich takmer jednotného 
obrazu. Navzájom si môžu meniť miesta, 
po dozretí odídu a ich miesto zaujme 
nový jedinec. 
‹‹‹  (STV, in: Transformácie 1/2 s. 20, 2/2 s. 23)

© Marek Horban 2016

Kisho Kurokawa – Nakagin capsule 
tower 1971
Autor vynašiel systém spájania betó-
nových prefabrikovaných kociek do 
nosného centrálneho jadra pomocou 
štyroch vysokonapäťových šróbov. Jed-
notlivé časti objektu boli zdvihnuté že-
riavom a upevnené do betónovej šachty. 
Vytvoril ľahko demontovateľnú konštruk-
ciu, ktorou sa v prípade potrebnej re-
konštrukcie dá veľmi rýchlo nahradiť sa-
motná bytová jednotka za novú.

© Jan Vranovsky 2015

Gabriela Lenďáková – Kniha obsahu
Aký môže mať produkcia a televízne vy-
sielanie presah v reálnej architektúre? 
Jednou z možností je stavebná realizá-
cia inscenačných prostredí kedysi vysie-
laných do éteru a ich využitie v reálnom 
svete.  Stratégiou obnovy budovy televí-
zie je obrátenie slučky produkcie a vysie-
lania virtuálnych prostredí v televíznom 
prenose. Umiestnením v odzrkadlenej 
veži ich projekt adaptuje na sériu voľno
asových zariadení pre obyvateľov priľah-
lého študentského mestečka. 

‹‹‹  (Startup centrum Mlynská dolina (Aso-
ciácie formy a jej významu, repetícia), in: 
Transformácie 1/2 s. 19, 2/2 s. 22)

© Marek Horban 2016

Nora Žaludeková – Zavesené skrine
Premiestnenie veľkopriestoru podnože 
do bunkového rastra mrežoviny veže. 
Oceľový skelet kedysi najvyššej budovy 
republiky sa zdá byť dostatočne silný pre 
to, aby udržal ďalšie zavesené priestory. 
Z fasády trčia priviazané krabice prida-
ných veľkopriestorov telocvične. 

OMA La Defanse project Phare, Paris, 2006

„Jednou zo slabostí mrakodrapu je sku-
točnosť, že ukrýva najdrahšie orgány. Na 
úrovni nebeskej loby navrhujeme radika-
lizovať štatút mrakodrapu na telo s or-
gánmi: štyri satelity sa vznášajú okolo 
hlavného zväzku, ktorý obsahuje najak-
tuálnejšie funkcie budovy, čím sa stávajú 
autonómnymi. V srdci veže toto gesto 
uvoľňuje priestor pre fórum s prekvapu-
júcimi výhľadmi na Paríž. Pri pohľade 
z francúzskeho hlavného mesta sa profil 
veže nikdy nebude vnímať ako ďalšia ra-
cionálna a triezvá veža.“

© Frans Partheisius

KAMENNÉ NÁMESTIE BA

Erika Beňuška – Hexagrid
Projekt naznačuje spôsob, ako prezen-
tovať ojedinelý charakter miesta ako re-
zidua viac náhodne vzniknutého, než 
plánovaného, teraz už nechceného 
mestského bloku v centre mesta. Na-
vrhuje bunkovú štruktúru, ktorá sa to-
muto stavu prispôsobuje ako k ojedinelej 
hodnote a zároveň ponúka svoj vlastný 
program. Nádväznosť naznačuje ešte 
genéza hexagonálnej geometrie pochá-
dzajúca z jedného domu v bloku (OD 
Prior). 
‹‹‹  (Steinplatz II, in: Transformácie 1/2 s. 21, 
2/2 s. 27, 30)

U.S.Patent No.94,116 Harriet Morrison 
Irwin: 
“Môj vynález pozostáva z rodinného 
domu alebo inej budovy s hexagonál-
nou formou, uzatvárajúce priestor de-
lený do izieb s hexagonálnym, alebo ko-
soštvorcovým pôdorysom. Popisuje tiež 
komínové teleso umiestnené v krížení 
stien priľahlých hexagonálnych miest-
ností, ktoré sú tak prepojené ohniskami/
pecam. Predmetom môjho vynálezu je 
ekonomizácia priestoru a stavebných 
materiálov, užitie ekonomických vyku-
rovacích zariadení a prostriedkov pre 
nenákladnú výzdobu. Tiež dôkladného 
osvetlenia a vetrania priestorov” (August 
24, 1869) 

Filip Kusák – Veže
V komplexnom projekte sa predstavuje 
viacero stratégií prenosu DNA či inšpi-
rácie ikonickou ruinou. Rozvíja moder-
nistický koncept veže s podnožou (hotel 
Kyjev) do zloženiny, či súboru na spô-
sob vedľa stojaceho kláštora sv. Alžbety 
(nemocničný komplex na Heydukovej 
ul.). Návrh pracuje s prenesením obrazu 
ikony brány–veže (Mlynarčík) a významu 
veže v meste (most SNP). 
‹‹‹  (Kříženec na Kamenném náměstí, in: 
Transformácie 1/2 s. 20, 2/2 s. 27–28)

Miroslav Búran – Vertikálne námestie
Po zdvihnutí verejného priestoru na 
strechu podnože hotela Kyjev (Matu-
šík) ostáva už len preniesť ho vyššie – 
do otvorených podlaží výškového domu. 
Veža uzatvára pôvodné námestie pred 
vstupom do Starého mesta a spolu 
s Tvarožkovou sporiteľňou, Lukačovi
ovou a Kramárovou bankou a Ludwigo-
vým Manderlom tvorí bratislavský Times 
square. 
‹‹‹  (Architektúra bez obalu (Kamenné námestie), 
in: Transformácie 1/2 s. 20, 2/2 s. 27, 29)

100architects
vertical Times – V ére rýchlo sa rozví-
jajúcich miest a hyper–hustého mest-
ského prostredia vznikli okolo konceptu 
"kompaktných miest" početné teórie. Sú 
o tom, ako zvládnuť a optimalizovať túto 
hustotu a rozmanitosť, aby sa pozitívne 
prejavili na priestorovej a ekologickej 
stope a zlepšili ich efektívnosť z hľadiska 
využívania pôdy, zdrojov a energie.

PRENESENIE 

ISTROPOLIS BA

Monika Studničná – Urbánna 
kompozícia
Môžu byť ucelené urbánne kompozí-
cie (stereotómne formy v ortogonálnom 
usporiadaní) hlavné skladobné a orga-
nizačné prvky mestskej štruktúry Bra-
tislavy? Čím je pre nás ešte táto poloha 
príťažlivá? Pre vznik tekejto sústavy, vy-
pĺňajúcej prázdno okolo paláca Istropo-
lis, sú inšpiráciou blízke mestské súbory 
Unitas (arch. F. Weinwurm, I. Vecsei, 
1932) a súčasné Pri Mýte (arch. Kru-
šec). V dôsledne korigovanom merítku 
predpriestoru Istropolisu projekt dopĺňa 
prostredie o mestské proporcie priesto-
rov, ako ulica a námestie.

Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei: Uni-
tas (1935)
Je tu sedem domov v riadkovej zástavbe 
kolmej na ulicu. Radová zástavba bola 
funkcionalistickou reakciou na nehy-
gienickosť tesnej blokovej zástavby 
s temnými dvormi. Unitas je jej najpln-
šie uplatnenie na Slovensku. Jednot-
livé domy majú strohý vzhľad. Na hlad-
kej fasáde iba tmavočervené pásy akoby 
chceli naznačiť, kde je pod omietkou 
skrytý skelet budovy. Komplex bol oje-
dinelým príkladom funkcionalistických 
pavlačových domov u nás a odrážal mo-
derné predstavy o úspornom bývaní.

Eva Kvaššayová – Vrstvy
Naše rozhodnutia sa dejú grafickými ná-
strojmi v prostredí výkresu. Jeho vzdia-
lením odkrýváme mapu, ktorá ponúka 
analýzu okolitých štruktúr a prenos ich 
grafických kódov do navrhovanej archi-
tektúry. Je tvorená vrstvením figúr po-
chádzajúcich z čítania okolia budovy, ich 
prelínaním s viac, či menej odhalenými 
vrstvami pozemku. Vzniká nepreberné 
množstvo grafických situácií implikujú-
cich priestorové vzťahy, ktorých zárukou 
je geometrická väzba na okolie a vnú-
torná integrita návrhu.

h&dem serpentine pavilón Londýn 
(2015)
Půdorysnú stopu pavilónu tvorí zmes je-
denástich skorších objektov prezento-
vaných ako odhalené základy. Tie boli 
následne obalené korkom, čím vznikla 
jedinečná 'archeologická krajina.' 
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ROZVINUTIE

Alicia Musial – Dom strom
To akým spôsobom je Istropolis zložený 
a ako vznikal je zdroj ďalšieho postupu 
ako s ním pracovať. Čítame ho ako zlo-
ženinu hmôt vyrastajúcich z hlavnej bu-
dovy ako z kmeňu. Tento postup by sa 
dal ďalej sledovať, vytypovať koncové 
body štruktúry alebo ďalšie voľné miesta 
kmeňu a nadviazať novými výrastkami 
doplnením zrastlice. Štruktúra rastie 
k svetlu na spôsob rastliny a terén zo-
stáva voľný ako univerzálna hodnota pre 
mestský verejný život. Kontinuitu s kraji-
nou zabezpečuje lineárny mestský park 
na mieste koľajiska v tomto prípade obo-
hatená spojením parkom na mieste 
Filiálky

Japonský AUJIK pôsobí ako ezoterická 
sekta, ktorá verí v animizmus a uctieva 
prírodu. Videoklip "Priestorové telesá" 
ukazuje žíjúcu nestskú krajinu v Osake. 
Pomocou 3D meshov, AUJIK deformuje 
budovy v seba–replikujúce organizmi. 
"Priestorové telesá" zobrazuje mestskú 
krajinu a architektonické telá ako auto-
nómny žijúci a sebaobrázajúci organiz-
mus. Domestikovaný a kultivovaný iba 
svojou povahou. Obrovská betónová ve-
getácia, oscilujúca medzi poriadkom 
a chaosom.

Jakub Samuel – Údolie
Veľkorysý priestrorový rámec Ikonických 
ruín je príležitosťou pre neštandardné 
operácie v inak tak hustom a stabili-
zovanm prostredí ako centrum mesta. 
Analýza problému a príležitostí, ktoré 
ponúka Istropolis, nás vedie k premiest-
neniu pozornosti od samotného domu 
k jeho okoliu. Aký je chrakter priľahlej 
mestskej krajiny, vyťaduje zásah a čo 
efektivne a pre mesto prínosné? Zá-
sah do jeho ťažiska a premodelovanie 
jeho terénu z dopravnej križovatky na 
nový typ verejného priestoru. Navrátenie 
stredu križovatky.
 

Sueprstudio
Vyrobilo v roku 1972 sériu koláží s motí-
vom mriežky. V KOLÁŽach JE prítomná 
TEMA rozkolu MEDZI PRÍRODOU A HU-
MANITOU, KTORÉ sú zobrazené VÝ-
ROBKAMI masovej spotreby a mo-
dernou architektúrou. V tomto rade je 
mriežka známa ako "superštruktúra" 
a reprezentuje nielen túžbu človeka po 
organizácii, ale ako symbol demokracie. 

Matúš Novanský – Modulárny kopec
Voľné predpolie Istropolisu vypĺňa bun-
ková štruktúra, ktorá meritkom zapadá 
do jeho frontálneho zuborezu. Ak pô-
vodný návrh čítame ako diagonálne 
prerezanie štvorca, tak aj jeho doplne-
nie je len priestorovou modifikáciou – 
z vonku vo forme organickej kopcovitej 
štruktúry. 
‹‹‹  (Istropolis – modulárne trhovisko, in: Trans-
formácie 1/2 s. 21, 2/2 s. 33)

Ricardo Bofill – Mesto v priestore (1970)
V roku 1970 španielsky architekt Ri-
cardo Bofill a jeho Taller de Arquitectura 
pracovali na obrovskom bytovom kom-
plexe La Ciudad en el Espacio, ktorý by 
mohol poskytnúť základ pre reflexiu jeho 
myšlienky mesta. Koncipovaný ako "zlo-
žitý a flexibilný" súčasne, projekt pred-
stavuje stelesnenie utopického mys-
lenia, ale dôvody, ktoré realistickým 
spôsobom prostredníctvom vývoja prija-
teľného konštrukčného systému umož-
ňujú ľahký prefabrikovaný systém umož-
ňujúci ďalší rast komplexu v priebehu 
času. Systém rastu, ktorým sa mesto 
môže prispôsobiť progresívnemu ná-
rastu počtu obyvateľov, je založené na 
kubických objemoch, ktoré možno kom-
binovať ako moduly prostredníctvom 
"prísnych geometrických zákonov", čím 
sa dosiahne výsledok zaručujúci rôzno-
rodosť. Strechy, štvorce a arkády by boli 
zavedené na niekoľkých, zvýšených úrov-
niach, zatiaľ čo v prízemí boli obsadené 
služby a parkovacie miesta. Komplex by 
poskytol kombináciu funkcií na všetkých 
úrovniach a bol by spravovaný určitým 
druhom kolektívnej spolupráce.

ZHUSTENIE

Doba sa zrýchlila a význam prázdna pre-
stal byť pre mnohých aktuálny. Ikonické 
ruiny ponúkajú veľľkorysé priestorové rie-
šenia s pre súčasných vlastníkov, alebo 
úžívateľov predimenzovanými priestormi. 
Spoločenskou zmenou došlo aj k zmene 
dopytu po priestore. Ten nie je po spo-
ločnom, či spoločenskom, ale po tom, 
ktorý ponúka maximálne spotrebné vy-
užitie pre užívateľa, krorým nie je p.
vodný široký okruh, ale malá skupinka, 
alebo jednotlivec. Do popredia sa samo-
zrejme tlačia komerčné záujmy, na úkor 
subvencovaných. 

Filip Kusák, Marta Vysocká – Vnútorné 
intervencie
Ambíciou intervnecie je zahustiť dom. 
Inštalovať do prázdnych vnútorných 
priestorov nový, príbuzný program. 
Rôzne typy auditorií ponúkajú široký rá-
mec pre oživenie kultúrneho programu 
paláca. 
‹‹‹  (Istropolis, in: Transformácie 1/2 s. 22, 2/2 
s. 34)

INCHEBA BA

Monika Studničná – Tyče
Analyzovať geometrickúej štruktúru De-
dečkového plánu Incheby a abstraho-
vať ju do jednoduchej osnovy. Podobným 
spôsobom očistiť stavebno – prvkový 
aparát na minimálny počet elementov 
(zastupujúci zvyšok) a abstrahovať ich 
do prvkového katalógu. Sledovať ich vn-
tornú väzbu a rozviť ju v novej doplňujúej 
vrstve. V zmysle číselnej a prvkovej ana-
lógie zahustiť sieť. 

Perfektná mriežka: rímske mesto Tim-
gad, africká Pompeje 
NA štvorcovom pôdoryse, so stranami 
355 m, mesto ortogonálne pretína De-
cumanus Maximus a Cardus Maximus, 
pôvodne označené ako Korintské kolo-
nády. Mesto bolo plánované pre 15 000 
ľudí a jeho prvými obyvateľmi boli vete-
ráni, ktorí dostali pôdu po službe. V prie-
behu storočí sa mesto značne rozrástlo, 
až dosiahlo štvornásobok svojej pôvod-
nej veľkosti. Novo pridané štvrte nedodr-
žali pôvodnú schému...

 

Jakub Samuel – Záliv
Dunaj je v Bratislave nevyužitým fonomé-
nom. Jeho obrysy prešli rôznym korektú-
rami, zväčša v zmysle regulácie a ochrany 
mesta pred záplavami, ale archietktúra 
mala v tomto procese slabé zastúpenie. 
Je čas túto situáciu zmeniť a znova za-
pojiť rieku do života mesta. Počítať s rie-
kou v urbanistických konceptoch a čer-
pať v nich z jej prítomnosti. Palác Incheba 
má k tomu dokonalé propozície. Aký do-
pad má uvolnenie bariér a spristúpnenie 
rieky pod budovou na jej programovú ná-
plň? Sú prírodné činitele jej brahov (terén, 
fauna a flóra) dostatočným atraktorom 
pre obyvateľov mesta? Stratégiou pro-

jektu je pracovať s okolitou topografiou 
v zmysle premeniť predpolie a spojiť ho 
s mestom (obdobne ako pri projekte Is-
tropolisu od J. S.). 

L. Mies Van Der Rohe: Farnsworth ho-
use, 1951
Dom je vyzdvihnutý 1,6 m nad zemou zá-
plavovými oceľovými stĺpmi v tvare H, 
ktoré sú pripojené na oboch stranách 
podlahy do stropných dosiek. Dosky sú 
vykonzolované, presahujú podporné stĺpy, 
čo dodáva domu dojem, akoby bezvá-
hovo plával nad zemou. Dom je prístupný 
pomocou dvoch sústav širokých schodov, 
prepájajúcich terasus terénom.
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PREPROGRAMOVANIE

KATOVICE DEZEMBER PALACE

Juraj Horňák – Výškový dom
Analytický diagram vyjadrujúci verti-
kálnu skladbu domu sa stal príťažlivej-
ším konceptom hypotetickej premeny 
ikonickej ruiny na diagramatický mra-
kodrap, než premena priestorov v pô-
vodne zamýšľanej zložitej asambláži 
programu. 
‹‹‹  (Assamblage, in: Transformácie 1/2 s. 41, 
2/2 s. 67)

INCEHABA BA
Vanda Výbohová – Zmena programu
Premenenie originálneho programu, 
resp. jeho radikálne doplnenie.

Eva Kvassayová – Odhaľovanie pamäti
Ikonickú ruiny chápeme ako prejav šir-
šieho priestorového a časového plánu. 
Ten je možné naplňať objavovaním, čí-
taním, nanášaním a vrstvením minulých 
a odvodených /dalších plánov, ktoré do-
plňajú, zhodnocujú a rozširujú pôvodný 
architektonický priestporový koncept 
a urbanistický územný plán. Odhaľo-
vaniu púvodného sú venované analy-
tické diagramy, spolu s referenciami blíz-
kych Dedečkových projektov (Internáty 
v Mlynskej doline) sú analogickými či-
niteľmi pri skladbe a nanášaní nových 
vrstiev na pôvodný plán. 

BERLIN ČS AMBASÁDA

Katka Karásková – Prefasádovanie
Dá sa ešte pohnúť správnym smerom 
v tejto tak ošúchanej ne–stratégii ako 
výmena fasády domu? Aplikácia rôznych 
námetov je oslobodzujúcim momentom 
pre vážnosť originálnej podoby povrchu 
domu. Stratégia pracuje s odkazom na 
‚úlohy‘, ktoré dom zohrával vo viacerých 
filmových produkciách. 
Okrem ideologickej zviazanosti 
programu a inštitúcie je téma meteri-
álu ďaľším možným atribútom časovosti 
v architektúre. Časovosť nechápeme len 
v polohe stavby – materiálu a detailu, ale 
v zmysle architektonického jazyka – pre-
javu a komunikácie. Aké dobové prejavy 
sú schopné sa nám prihovárať v odstupe 
50 rokov...? 

MVRDV: Crystal house
Úplne priehľadná fasáda vlajkového 
obchodu na špičkovej obchodnej ulici 
v Amsterdame, PC Hooftstraat, využíva 
sklenené tehly, sklenené okenné rámy 
a sklenené architravy tak, aby vyvolali 
národnú oblasť s cieľom zachovať cha-
rakter lokality, 620m2 maloobchodných 
a 220m2 bývania spája ambíciu Am-
sterdamu s veľkými rozlišovacími vlajko-
vými obchodmi bez toho, aby ohrozovala 
historický súbor.

PREMIESTNENIE

Juraj Horňák – Space shuttle
Premiestnenie domu na iné miesto pla-
néty zakladá nové atribúty architektúry. 
Z pevne zviazanej so svojím prostre-
dím na voľne plávajúcu priestorom. Akú 
charaktery spojené s miestom a me-
rítkom sú v nej premietnuté a aké má 
datovanie...? 

EVOL
Berlínsky uličný umelec Evol premenil 
elektrické skrinky a malé uličné zariade-
nia na miniatúrne budovy, často s ne-
jakým významom. Jeho postup zahŕňa 
lepenie potlačeného papiera na šedé 
plochy a obyčajné okenné rámy. Mnohé 
boli vidieť najmä v uliciach Paríža.

Gabika Smetanová – Dom a blok
Rozšírenie a fyzický prenos prvkov tvo-
riacich geometriu domu do mestského 
bloku. Rrozširuje jeho akčný rádius a po-
lemizuje polohu domu v meste. 

Ján Malík – Polčas rozpadu
Zachytiť rozklad Ikonickej ruiny a čerpať 
z jej rozpadu potenciál pre nový projekt. 
Nechať dom chátrať a postupne do roz-
padajúceho sa vnútra vsadiť nový, svoj-
bytný priestor. Stret nového so starým.

KOLDINGHUS Johannes + Inger Exner, 
Kolding, Dánsko 
Tento dánsky hrad z 13. storočia bol na 
začiatku osemdesiatych rokov minulého 
storočia z veľkej časti zničený požiarom. 
Zámerom bolo odhaliť históriu, vrátane 
jej zničenia, keď ruiny mali zostať čo naj-
viac nedotknuté. Z materiálov, ktoré sa 
dajú ľahko odlíšiť od zrúcaniny hradu 
(vrstvené drevo) boli do jeho vnútra vsta-
vené stĺpy nesúce novú strechu, meza-
nínové úrovne a zavesené mostíky, ktoré 
možňujú návštevníkom komunikovať 
s ruinami z rôznych výšok a perspektív.

Maroš Greš – Stratégie stratégií
Vytvoriť pole stratégií a hľadať ich spolo
ného menovateľa. Vytvárať databanky 
možností, univerzálne polohy, ktoré po-
núkajú nielen možnosti, ale vytvárajú 
obrazovú mapu na spôsob používaných 
aplikácií (Pinterest). 
‹‹‹  (Stratégie CS Ambassy, Berlin, in: Trans-
formácie 1/2 s. 41, 2/2 s. 68–69)

Gabriela Meszáros – virtuálna realita
To, s čím pracujeme a čo nás odlišuje od 
našich partenrov sú výstupy, ktoré reali-
zujeme pomocou architektonických ná-
strojov. Preto je našou prirotnou strate-
gickou úlohou ich vytvárať a precizovať. 
Architektonické nástroje = architekto-
nické výstupy. Projekt GM je ukážkou 
prenesenia zobrazovacej techniky origi-
nálne vytvorenej pre softvér počítačovej 
hry do otvorenejšieho prostredia trojroz-
měrného zobrazovanie, vrátane archi-
tektonicko – modelového.

DOPLNENIE

ROZHLAS BA

Miroslav Búran, Martin Mikovčák – Veže 
na terase
Ide o prienik úžitkového dodatku s origi-
nálom, pre zaistenie prežitia časti kom-
plexu v pôvodnej podobe.. Doplnenim 
obrátenej pyramídy o partnerské veže 
napĺňa pôvodný Svetkov urbanistický 
koncept a premieňa v súčasnosti ne-
využivanú podnož (terasu) na mestský 
parter.
Najvýraznejším priestorom Svetkovho 
domu je však vnútro obrátenej pyra-
mídy. Navrhovaný koncept ho chráni 
a komplex premieňa vsunutím nového 
programu do budovy – mediatéky. Kom-
plex sa tak stáva súčasťou vedľa stoj-
ceho kampusu Slovenskej technickej 
univerzity. 
‹‹‹  (Slovenský rozhlas – Obnova, in: Transfor-
mácie 1/2 s. 19, 2/2 s. 18–19)

MOST SNP BA

Matúš Novanský – Most SNP 
kontinuita tokov verejnych komunikacii 
zachytené v obálke navrhovanej budovy 
– pešia lávka od mostu k hradu. 
‹‹‹  (Koncertná sála na predmostí Mostu SNP, 
in: Transformácie 1/2, s. 22, 2/2 s. 39)

Miroslav Búran – Predmostie–podhradie
Projekt skúma historické priestorové pa-
ralery miesta a na ich základe – ich vrs-
tvením a geometrickým manipulovaním 
sa snazí nájsť kontextuálnu polohu no-
vej možnej zástavby predmostia mostu 
SNP a jeho tvár smerom k Podhradiu 
a DUnaju. 
‹‹‹  (Most SNP – predmostie Starého mesta, 
in: Zvyškové priestory, s. 68–69)

Peter Bartoš 
Roky posúva hranice výtvarnej tvorby od 
konceptu k „tvorbe prostredia“. Podhra-
die je pre neho kľúčovým priestorom BA, 
topografickým symbolom celého kar-
patského pásma. Stalo sa súčasťou via-
cerých konceptuápnych a návodových 
inštalácií.
(http://phoinix.online/content/peter–bartos)
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Ateliér STUDENÝ
ALICIA MUSIAL  

Obytná krajina

Ateliér STUDENÝ
EVA KVASSAYOVÁ  
Odhaľovanie pamäti 27      26      

Incheba_ARTCAMPUS: Navrstvenie
Hľadanie „genetického kódu“ budovy, 
hľadanie súvislostí medzi architektonic-
kými elementami v komplexe Incheby. 
Prečítanie tohto kódu a jeho následné 
grafické a algoritmické prepisy sa vý-
berom najvhodnejšej geometrie stávajú 
pôdorysným základom pre novovznik-
nuté, programovo rôznorodé priestory 
pre Artcampus.

Incheba: Presmerovanie
Zámerom tohto projektu je vrátiť par-
ter chodcom a na úrovni terénu vytvoriť 
park osvetlený átriami. Za účelom revi-
talizácie areálu pridávam nový jednotný 
program - bývanie. V priečnych domoch 
s otvorenými priestormi medzi sebou, 
orientovanými k Dunaju. V nich druh bý-
vania, ktorý necháva svojim obyvateľom 
možnosť zdieľať spoločných priestorov 
ako väčšia kuchyňa, knižnica a pod.

vertikálna vs. horizontálna

inštalácia v ateliéri

‘dvory’ medzi domami smerom k riekeinštalácia v ateliéri

výuka, bývanie, knižnice a rektorát, 
komunikácie

geometria výuka

geometria bývanie vertikálna skladba zdola nahor: 1 terasa In-
cheby, 2 komplexny modulovy raster - bývanie, 
3 knižnice a administratíva, výuka, 4 komuni-
kácie - spoločné halové priestory

domy mosty ponad otvorené átria doskové obytné domy kolmo k toku Dunaja



Ateliér STUDENÝ
MONIKA STUDNIČNÁ  

Tyče

Ateliér STUDENÝ
JAKUB SAMUEL  
Záliv  Incheba - priblíženie 29      28      

2021

1783

Incheba - Zahustenie 
V pôvodnom projekte výstaviska In-
cheba boli rôzne usporiadania kon-
štrukčných stĺpových rastrov, ktoré som 
analyzovala. Základný opakujúci sa 
element bol stĺp rovnakých rozmerov. 
Rastre som rozdelila na štyri typy na zá-
klade ich usporiadania. Každému typu 
som pridelila individuálnu výšku. Takto 
vznikla nová vertikálna stĺpová štruktúra 
ako otlačok pôvodnej budovy. Ďalej som 
vytvorila priestorové mapy pre usporia-
danie bytových jednotiek, v ktorých bolo 
hygienické zázemie bolo umiestnené 
v centre miestnosti a zvyšné aktivity po 
obvode priestoru. 
Prebrala som terasový princíp odpo-
zorovaný v Inchebe a bytové jednotky 
som prepojila pavlačami, terasami 
a schodiskami.

model - vrstevnice a ochranný ostrov pred 
povodňami

inštalácia v ateliéri inštalácia v ateliéri

obytná tyčová štruktúra s bazénmi v pôvod-
ných átriách

pretvorenie Incheby do kompaktnej štruktúry model - pracovná fáza

záliv Dunaja - zákres do otrtofoto

prístavisko na pilótach

schéma vrstiev brehu lagúny

breh lagúny s prírodným charakterom hstorická mapa Dunaja s pôvodnými rame-
nami, 1845



Ateliér STUDENÝ
ALICIA MUSIAL  

Dom strom

Ateliér STUDENÝ
EVA KVASSAYOVÁ  
Vrstvy 31      30      

Istropolis: Rozšírenie
Lokalita Istropolis-u má potenciál 
v tvorbe a vnímaní verejného priestoru 
na úrovni celého nmesta. Zámerom 
môjho projektu je rozvitie tejto témy 
a snaha dodať verejnému priestoru novú 
hodnotu. V pôvodnom železničnom 
priestore (Filiálka) navrhujem lineárny 
park, ktorý sa môže ťahať pozdĺž tejto 
časti mesta do krajiny (Malé Karpaty). 
Voľný verejný priestor v okolí Istropolisu 
zjednocujem novým územným plánom. 
Budovy potrebujú nový program, aby sa 
stali pre parter atraktívne. Nové hmoty 
sú rozšírením existujúcich v koncových 
polohách súboru. Sú navzájom prepo-
jené a zo všetkých je prístup do záhrady 
na streche stávajúceho Istropolisu. Bu-
dova s novým programom (kongresové 
centrum), hotel a obytný dom prinesú 
život a ruch. Najvýraznejšou stavbou je 
výstavná sieň - most medzi Istopolisom 
a tržnicou. 

Istropolis: Preprogramovanie
Obnoviť alebo udržať budovu?  Zacho-
vať. Kultúrne centrum Istropolis svoju 
pôvodnú funkciu stratila pred dekádami 
rokov, ale čo zostalo, je veľmi silná iden-
tita formy. Za najvyššiu kvalitu stavby 
považujem výrazný vzhľad budovy s cha-
rakteristickou fasádou a obrovskými 
rozmermi.
 V tomto návrhu “zachovať“ znamená 
nedotýkať sa stávajúceho objektu, ale 
naopak zvýrazniť jej ikonický tvar defino-
vaním jej „genetického kódu“ – vzťahmi 
medyi jednotlivými elementami štruk-
túry, ich rozmiestnenia a použitia ako 
základu pre novú štruktúru – prístavbu, 
ktorá Istropolis integruje do prostredia, 
komunikuje s protiľahlou budovou trž-
nice a vytvára formy, ponúkajúce širokú 
škálu nových typov priestorov pre rôzne 
programy.

výstavba hmoty založenej na modulovej os-
nove Istropolisu a jej derivátoch

priemet modulovej osnovy Istropolisu 

model (v kombinácii s J. Samuel: Údolie)

Pri Mýte - pokus o prenos vrstvenie geometrických plánov: priestorová schéma obálky

priemet kompozičných plôch v priestore pred 
Istropolisom 

model zástavby (v kontakte s Matušíkovou 
tržnicou)

preimet uličnej osnovy z okolitého územia

doplnenie - formálna dostavba divadla (admi-
nistratívne centrum)

‘most’ prepájajúci Istropolis s Matušíkovou 
tržnicou 

dvor medzi obytným domom (revitalizácia 
Domu techniky), administrat. cebntrom 
(prestavba divadla) a kongresovým sálom 
(Istropolis)

situácia kongresového centra - návrh: v po-
predí park Filiálka, doplnenia areálu v konco-
vých bodoch areálu: premostenie (výstavná 
sála), výčková budova (hotel), Dom techniky 
(bytový dom) a Divadlo (administratíva)

detail riešenia fasád bytového domu pracovný model

záhrada na streche Istropolisu usporiadanie (prepojených) funkcií okolo 
dvora: administratíva, bývanie, kongresové 
centrum, hotel

doplnenie výškovej budovy (hotel)

geometrická sieť osí priehľadov a priestoro-
vých vzťahov vyjadrených v čiarach prepojení
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Ateliér HÁJEK
ERNEST BEVILAQUA  

Ikonický rez

Ateliér HÁJEK
ALŽBETA KRBYLOVÁ  
stena / šperk 39      38      

Even though Dezember palast carries the stigma of the 
former regime, we need to be aware of its values. My 
strategy is to emphasise the beauty of the building as a 
jewel. The intention is to place a high and narrow wall in 
the place of communication, thereby creating “a box of 
jewelry” that brings new types of space into the building 
and a different situation, a connection inside of it.

Aj keď si Dezember palast so sebou nesie stigma bývalého 
režimu, treba si uvedomiť jeho hodnoty. Mojou stratégiou 
je pozdvihnutie krásy budovy ako šperku. Konečným 
zámerom je postavenie vysokej a úzkej steny v mieste ko-
munikácii a tým vytvoriť zároveň “krabičku šperku”, ktorá 
priniesie nové druhy priestorov do budovy a inú situáciu, 
prepojenie vo vnútri nej.

WALL / JEWEL
STENA / ŠPERK
ATELIÉR VIRTUÁLNE ŠTÚDIO

Alžbeta Krbylová

site plan

vertikálne a horizontálne prepojenia priestorov

inšpirácia šperkom

Aj keď si Dezember palast so sebou ne-
sie stigma bývalého režimu, treba si 
uvedomiť jeho hodnoty. Mojou straté-
giou je pozdvihnutie krásy budovy ako 
šperku. Konečným zámerom je posta-
venie vysokej a úzkej steny v mieste ko-
munikácii a tým vytvoriť zároveň “kra-
bičku šperku”, ktorá priniesie nové druhy 
priestorov do budovy a inú situáciu, pre-
pojenie vo vnútri nej.

ground floor first floor

section

The December palace is cleared of unnecessary  
space. The cut lines brighten it up and divide it into 
a series of towers. The mini-urbanism of the campus 
arises. The unique character of the towers is completed 
with various vertical communications. This strategy 
creates private spaces with easier occupancy.

December palác je očistený o prebytočný priestor. 
Rezové línie ho  presvetľujú a delia na sériu veží. Vzniká 
mini-urbanizmus campusu. Unikátny charakter veží 
je dotváraný rozličnými vertikálnymi komunikáciami. 
Táto stratégia vytvára privátne smostatné priestory s 
ľahšou obsaditeľnosťou.

Iconic cut
Ikonický rez
ATELIÉR VIRTUÁLNE ŠTÚDIO

Ernest Bevilaqua

site plan

cut tower vertical wconnection

A tower
 - 8 floors
 - open space 
 - multipurpose use
 - original staircase

B tower
 - 7 floors
 - open space 
 - multipurpose use
 - X type staircase

D tower
 - x floors
 - hall
 - cultural hub
 - ramps

E tower
 - 6 floors
 - open dividable space 
 - multipurpose use
 - inner yard

F tower
 - 4 floors
 - open space 
 - multipurpose use
 - spiral stairs

G tower
 - 5 floors
 - open space 
 - multipurpose use
 - outside staircase

C tower
 - 6 floors
 - open dividable space 
 - multipurpose use
 - balcony access

A

B

C

D

E F

G

December palác je očistený o preby-
točný priestor. Rezové línie ho presvet-
ľujú a delia na sériu veží. Vzniká mini-ur-
banizmus campusu. Unikátny charakter 
veží je dotváraný rozličnými vertikálnymi 
komunikáciami. Táto stratégia vytvára 
privátne smostatné priestory s ľahšou 
obsaditeľnosťou.



Ateliér HÁJEK
SILVIA GÁLOVÁ  

Tanečné centrum

Ateliér HÁJEK
REBEKA HAUSKRECHTOVÁ  
Biotop 41      40      

BIOTOP
BIOTOP
 ATELIÉR VIRTUÁLNE ŠTÚDIO

 Rebeka Hauskrechtová

Man as the only being isolates yourself from his 
natural environment and creates his own artificial 
intelligent envirinment. Nature, however, is a dai-
ly and indispensable part of life, and therefore we 
should try to adapt to it, not the other way round.
In the old abandoned buildings - ruins, the origi-
nal ecosystem will form over time. For the revival 
of the building in Katowice, I used the strategy 
of creating various symbiotic relationships -fau-
na-flora-man.

Človek sa ako jediný tvor izoluje od prírodného 
prostredia a vytvára si vlastné umelé inteligentné 
prostredie. Príroda je však každodennou a nevyh-
nutnou súčasťou života a preto by sme sa mali my 
snažiť prispôsobiť jej, a nie naopak. 
V starých opustených budovách- ruinách sa 
časom vytvorí pôvodný ekosystém. Pre znovu-
oživenie budovy v Katowiciach som použila práve 
stratégiu vytvorenia symbióznych vzťahov -fauna- 
flóra- človek.

Rezopohľad

Vnútorný render
BIOTOP

LES

JASKYŇA

DAŽĎOVÝ LES

JASKYŇA

Človek sa ako jediný tvor izoluje od prí-
rodného prostredia a vytvára si vlastné 
umelé inteligentné prostredie. Príroda 
je však každodennou a nevyhnutnou sú-
časťou života a preto by sme sa mali 
my snažiť prispôsobiť jej, a nie naopak. 
V starých opustených budovách- ruinách 
sa časom vytvorí pôvodný ekosystém. 
Pre znovuoživenie budovy v Katowiciach 
som použila práve stratégiu vytvorenia 
symbióznych vzťahov -faunaflóra-
človek.

mirror position

LET’S DANCE
TANEČNÉ CENTRUM
ATELIÉR VIRTUÁLNE ŠTÚDIO

SILVIA GÁLOVÁ

 The biggest potential of Dezember palast is the big con-
cert hall. The strategy aims to access the building by verti-
cally duplicating of programme-performance. It shows three 
ways how is it possible to perform- in exterior, inside of a hall 
with good acoustic or in semi-open amphiteatre. The building 
is connected with the square by a transparent facade and 
a mirror reflecting indoor performance. The Dance centre is 
created by other two parts as well- hotel and training halls.  

 Koncertná sála je najväčším potenciálom, ktorý Dezem-
ber palast má a bola by škoda ho nevyužiť. Stratégia sa snaží 
sprístupniť budovu ľuďom vertikálnym nakopírovaním progra-
mu sály a zároveň ukázať tri rôzne spôsoby, akými môže fun-
govať predstavenie- v exteriéri, dobre ozvučenej sále alebo v 
rámci polotvoreného amfiteátra. Budova udržiava kontakt s 
námestím pomocou transparentnej fasády a zrkadla zobrazu-
júceho predstavenie, ktoré prebieha vo vnútri. Tanečné cen-
trum ďalej tvorí časť určená na skúšky a hotelová časť. 

section

1st floor

2m0

ground floor 2nd floor

Koncertná sála je najväčším potenciá-
lom, ktorý Dezember palast má a bola 
by škoda ho nevyužiť. Stratégia sa snaží 
sprístupniť budovu ľuďom vertikálnym 
nakopírovaním programu sály a záro-
veň ukázať tri rôzne spôsoby, akými 
môže fungovať predstavenie- v exteriéri, 
dobre ozvučenej sále alebo v rámci polo-
tvoreného amfiteátra. Budova udržiava 
kontakt s námestím pomocou transpa-
rentnej fasády a zrkadla zobrazujúceho 
predstavenie, ktoré prebieha vo vnútri. 
Tanečné centrum ďalej tvorí časť určená 
na skúšky a hotelová časť.



Ateliér HÁJEK HULÍN FA ČVUT
JAN KVITA   

Národní filmový archív KOTVA

Ateliér HÁJEK HULÍN FA ČVUT
TEREZA KEILOVÁ  
Filharmonie KCP 43      42      

Návrh zanechává původní tvar budovy 
a odstraňuje nadbytečné prostory ne-
potřebné pro novou funkci- filharmo-
nie. Zůstává jen parter, dva hlavní sály 
a horní deska.
Stávající tvar je překryt novým pláštěm, 
zvyrázňuje tak opravdové rysy budovy, 
které jsou díky stávajícími vzhledu roz-
tříštěné. Vzniká tak nová socha-budova, 
která se vždy v noci rozehraje a rozsvítí 
nad Prahou díky svému plášti, na který 
je možné promítat probíhající program. 
Koncertní sál se tak stává novou domi-
nantou Prahy.
Veškeré zázemí, provoz a mozek celé bu-
dovy jsou uloženy do skrytých pater pod 
zemí a parteru. Ten nyní odděluje zázemí 
pro hudebníky a poskytuje nad sebou 
prostor pro veřejnost, který díky svému 
uvolnění odkrývá dvě hlavní složky bu-
dovy. Těmi jsou její sály určené poslu-
chačům k vychutnání si hudby v kvalitě 
odpovídající světovému standardu.
Objekt se stává průchozím jak mezi 
sály, tak i kolem nich (rozhraní interiér/
exteriér). Návrh na severní straně po-
čítá s úplným otevřením prostranství 
návštěvníkům.

1:2000

Koncertní sál je zasazen do parku, který 
ho objímá  z jižní i severní strany. Venkovní 
parkoviště  na jižní straně je zrušeno a 
nahrazeno parkem. Vjezd do podzemních 
garáží je zakryt částečně deskou a jeho 
příjezd je z ulice Na Pankráci, která 
je rozšířena na obousměrný provoz. 
Příjezd pro autobusy a do velína je 
zachován. Příchod ze stanice metra je 
plynulý po rampách až na horní plošinu. 
Návštěvníka tak zavede k průchodu 
Koncertním sálem.

Na Pankráci

Pankrácké náměstí

stanice 
metra
Vyšehrad

vjezd do 

podzem
ních 

garáží

příjezd pro autobusy

velín

10
20 30 40 50

stožár na projekci

256 
parkovacích míst

příjezd pro 
zásobování 

koncertního sálu

technické podlaží

258 
parkovací míst

šatna sboru
sklad obalů

zázemí pro kuchyni

zkušebna

klub filharmoniků

vjezd/výjezd
do podzemních garáží

konferenční sál

salonky

56,8 m

řez hlavním sálem

24
,5

 m

změna poměrů velkého sálu

53 m 39,12 m

1: 1,63 : 2,36

3.NP

101

102

102

102

103
103 103

103

105
106 107

108

109
110 111

112

112

113

115

116

117

118

101

119

119

119

119

108

10
4

114

119

103

1.PP
101 vstupní foyer
102 pokladny
103 šatny
104 šatny hostujícího orchestru
105 šatny sólistů
106 šatna dirigenta
107 šatna sbormistra
108 šatny dle nástrojů
109 správa budovy
110 zasedací síň
111 kanceláře vedení
112 zkušebna
113 zkušebny/ výukové místnosti
114 kuchyňka
115 klub filharmoniků
116 kuchyně pro klub filharmoniků
117  malý sál pro 243 osob
118 relaxační prostor
119 WC

původní půdorys

202

202

203

204

205

203

206

206207

208
208

208

209

2.NP
201 velký sál
202 šatna
203 kavárna
204 zázemí kavárny
205 salonek
206 wc
207 foyer
208 zázemí
209 podium

původní půdorys

308

308

305

301

303
302

305

305

306

307

304

3.NP
301 společenský sál
302 bar/kavárna
303 šatna
304 dozvukové komry
305 zázemí
306 salonek
307 terasa
308 vstupy na balkon

304

302

původní půdorys

505

504

503

5.NP
502 bar/kavárna
503 dozvukové komory
504 zázemí
505 salonek

503
502

502 původní půdorys

1.PP + 2.PP

1.NP

2.NP

schema
přístupových
lávek

koncertní
společenský sál

konstrukční
systém

fasáda

vjezd pro 
návštěvníky

vjezd pro obsluhu

promítání

258 
+ 256 míst
 pod jižní 
terasou

15

2034 míst

vedení šatny pro 
dirigenta, 
orchestr

zkušebny nahrávací 
studia

šatny pro 
veřejnost

pokladny klub 
filharmoniků

kavárna

zázemí, 
technologie, 

sklady

archivy zázemí pro 
kuchyni

zkušebny/
malý sál

nahrávací 
studia



fotoesej
MATEJ HAKAR
most SNP 45      44      
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Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
KRPALOVÁ MICHAELA  

The Hill

Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
DÁVID NOSKO   
Gradient garden 51      50      

Projekt vzišiel z analýzy možností napo-
jenia novej zástavby na budovu Istropo-
lisu; kde a ako môže nová masa prilipnúť 
k starej hmote. Odpoveďou je gradient, 
architektúra, ktorá sa postupne rozpadá 
na menšie celky a pred fasádami s pre-
sklením vytvára mäkkú hranicu, hra-
nicu, ktorá je ťažko definovateľná, hra-
nicu, ktorá takmer neexistuje.  Prázdna, 
ktoré pred fasádami budov vznikajú, 
majú zvláštny charakter. Sú to voľné 
priestranstvá so stĺpovitými architektú-
rami postupne prerastajúce do budov 
prerušených vertikálnymi šachtami. Je 
to interiér alebo exteriér? Budova alebo 
prázdno?

Hľadaný bol prázdny priestor. Náj-
dený bol cez hranice území ktoré rôzne 
prázdne priestory definujú. Vrstvením 
rôznych nájdených prázdnych priesto-
rov definovaných hranicami s rôznymi 
parametrami vznikla grafika. Grafika 
– autorsky vyhodnotená a zinterpreto-
vaná ako topografická mapa vygenero-
vala kopec uprostred mesta. Kopec ako 
protichodný, synteticky/prírodný úkaz, 
ktorý sa vydral na povrch ako protiváha 
masívnych hmôt vystavaných na území. 
Vnútorná povaha kopca, pórovitosť, po-
stupný prechod od prázdneho po plný, či 
od exteriéru do interiéru, je doplňujúcou 
interpretáciou analýzy. V tomto štádiu 
sa funkcie, ponechávajú na fantáziu. Ko-
pec je len znázornenie surového, neopra-
covaného potenciálu. Len hrubý náčrt 
rozdelenia funkcií čo by vyplnili priestor 
nájdený je ponechaný ako prienik pôvod-
nej funkcie daného miesta – parkoviska 
a pomocnej funkcie záhrady. Parkovisko 
postupne prechádza do záhrady, betón 
prechádza do zelene.



Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
DÁVID NOSKO   

Obývať ikonickú ruinu/Archív

Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
ERNEST BEVILAQUA  
Ikonická ruina/Medzipriestor 53      52      

Diplomovou pracou rozširujem množinu 
stratégií, ako narábať s ikonickými rui-
nami. Presnejšie skúmam budovu MVM 
v Budapešti z polovice minulého storo-
čia, ktorá sa ocitla na okraji asanácie. 
Táto budova má isté architektonické 
kvality a špecifiká, ktoré sa snažím od-
kryť a popísať. Sú nimi napríklad: tech-
nická medzera (odlúčenie fasády od 
vnútorného programu), voľný plán (ske-
letový nosný systém), hierarchická ver-
tikálna komunikácia alebo náväznosť na 
kontext. Tie neskôr zvýrazňujem alebo 
potláčam čim mi vzniká priestor na skú-
manie jej vzťahových a prvkových vlast-
ností a jej medziprestorových tendencií.
Z budovy pre stroje mi vzniká dom pre 
človeka. Gradient priestorov napo-
máha ku znejasneniu priestorov, čím 
podnecuje užívateľa ku jej budúcemu 
dodefinovaniu.

Slovenský národný archív od architekta 
Vladimíra Dedečka možno považovať za 
ikonickú budovu. Cieľom projektu bolo 
uchopiť jeden z aspektov tejto ikonic-
kosti, s jeho pomocou vytvoriť možnosť 
rozvoja archívu a zároveň ho aplikovať 
na generický program bytového domu.
Archív je výrazný, monumentálny soli-
tér, zároveň však môže byť vnímaný ako 
skladba množstva malých objemov. Ge-
ometrická analýza vzťahu medzi týmito 
dvoma extrémami (solitér/komplex) vy-
ústila v hypotetický postup vzniku súčas-
nej formy archívu v dvoch líniách – po-
stupné pridávanie objemov a ich delenie. 
Ďalším pridaním objemu v súlade s ab-
strahovaným postupom vzniká základná 
forma nového bytového domu.
Vzniknutá doska pretínajúca archív je 
sama osebe monumentálnym solitérom, 
ktorý podčiarkuje a nadväzuje na monu-
mentalitu archívu. Doska pri ďalšom na-
rábaní už nie je považovaná za súčasť 
komplexnej formy archívu podliehajú-
cej spolu s ňou pravidlám postupu, ale 
za nový štartovací bod/rámec pre uplat-
nenie pridávania a delenia. Preto aj jej 
rozmery a proporcie už neurčuje vzťah 
k proporciám archívu, ale skôr limity po-
zemku a funkčné/kapacitné potreby.
Doska je delená na chodby, preťatá 
vertikálne delenými komunikačnými 
jadrami; jednotlivé byty sú pridávané na 
chodby, samy vznikajú spojením dvoch 
objemov. Z jednoznačnej dosky vzniká 
komplex.
V bytovom dome vznikajú aj ďalšie pa-
ralely so špecifikami budovy archívu: a) 
spojenie dvoch objemov, ktoré tvoria je-
den byt, odráža spojenie administratív-
nej časti archívu a archívnych priesto-
rov; vďaka tomuto prelínaniu vzniká 
v byte niekoľko rôznych priestorových si-
tuácií; b) spôsob presvetlenia budovy ar-
chívu sa prejavuje v byte – spodná časť 
má veľkú presklenú plochu (ako admi-
nistratíva), horná časť má tlmené di-
fúzne svetlo (archív s minimálnym poč-
tom okien); c) podobne ako priestory pre 
skladovanie archiválií sa rozlievajú do 
košatých výklenkov v pôdoryse, tak na 
miestach, kde chodby bytového domu 
prepichujú archív, sa do nich vylieva 
program archívu. V závislosti na vzdia-
lenosti od archívu vznikajú na chodbách 
knižnice, študovne; byty pre pracovníkov 
archívu a krátkodobé nájmy pre záujem-
cov o štúdium archiválií.

+ :pridávanie

kváder (solitér)

delenie

archív (komplex)

+ :pridávanie delenie



Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
PATRIK OLEJŇAK  

Obývať ikonickú ruinu/Nová tržnica

Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
LEA DEBNÁROVÁ  
Obývať ikonickú ruinu/Archív 55      54      

Ikonickými ruinami nazývame domy, 
ktoré postupom času stratili svoju inšti-
tucionálnu a programovú náplň. My sme 
v nich mali nájsť kvalitu, ktorá robí ikonu 
ikonou a následne ju aplikovať a vygene-
rovať nový typ bytového domu
Ja som si zvolila Slovenský Národný Ar-
chív na Drotárskej ceste v Bratislave, 
ktorý navrhol Vladimír Dedeček (stavba 
dokončená v roku 1983). Dodnes je naj-
väčším a najvýznamnejším verejným ar-
chívom v Slovenskej republike. Dedeč-
kov archív mne osobne viac evokuje 
sochu ako budovu. Toto tvrdenie bola 
moja prvotná myšlienka, ktorú som ná-
sledne rozvíjala. 
V čom sa líši socha od architektúry? Ako 
možno architektúru premeniť na sochu 
a naopak? 
Výrazné členenie fasády s farebným 
akcentom podporuje plasticitu. Spolu 
s čistými geometrickými tvarmi táto 
stavba preto pôsobí výtvarne. Ale kva-
lita, ktorá robí túto ruinu ikonou, je gra-
dient cez ktorý Dedeček z architektúry 
spravil sochu. Tento gradient sa deje 
v dvoch smeroch- v horizontálnom a vo 
vertikálnom. Vo vertikálnom smere je ar-
chív stále menej domom a viac sochou 
vďaka umiestneniu programu. Prvé štyri 
poschodia sú naplnené verejnými a ad-
ministratívnymi priestormi. Majú krásne 
veľké okná a loggie. Ďaľších sedem po-
schodí slúži ako depozitár. Okná sú stale 
menšie a aj administratívne priestory 
ubúdajú. Na najvrchnejšom poschodí 
človek vstupuje do absolútnej tmy. To-
alety a iné funkčné priestory sa vytra-
tili. Každým vyšším podlážím postupne 
ubúda program aj architektonické prvky 
a preto sa z obývanej budovy stáva 
socha.
Horizontálne sa archív “zosochuje” zo 
stredu smerom von vo všetkých sme-
roch. Od miestností s istým programom, 
po miestnosti s netradičným osvetlením 
až k veľmi plastickej fasáde. 
Ja som sa vo svojej bakalárskej práci 
zaoberala problémom ako z klasic-
kého panelového domu vytvoriť pomo-
cou gradientu v súlade s Dedečkovým 
myslením, sochu. Môj gradient sa veľmi 
precízne tak ako v archíve deje v dvoch 
smeroch – v horizontálnom aj vo verti-
kálkom smere. 
Moja ‘bytová socha’ má štyri poscho-
dia. Na každom poschodí sa nachá-
dzajú štyri byty. Na začiatku som mala 
šestnásť rovnakých trojizbových by-
tových jednotiek s typickým pôdory-
som typu BA-NKS. Vo výslednom ná-
vrhu je šestnásť bytov s úplne odlišnými 
parametrami. 
V horizontálnom smere sa mení klasický 
byt s centrálnou chodbou odkiaľ človek 

od 3-izbového bytu

(pôdorys z panelového 
bytového domu typu NKS) 

k loftu

zmena komunikácií vrámci bytu

vstupy do jednotlivých miestností 
z jednej centrálnej haly, ktorá slúži 
ako hlavná komunikácia medzi izbami 
- veľmi členitý priestor

plynulá cirkulácia 
(každá izba stále vyčlenená)

jeden otvorený priestor - program sa zlial
(nie jedna miestnosť na jednu funkciu, 
funkcie sa miešajú)

človek nie je vedený, volí 
si pohyb po byte sám
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obvodové steny na štvrtom poschodí úplne zmizli 
a preto sochy prebrali materiál v gradiente

cez dvere po jednom vstupuje do piatich 
odlišných miestnosí, na loft, ktorý je len 
jeden veľký otvorený priestor. Tento gra-
dient mi ponúka zmenu v programe. Tra-
dične máme jednu miestnosť s jednou 
funkciou ale keď máte len jednu miest-
nosť na všetky funkcie, miznú hranice. 
Na to aby vznikol loft, v stredných bytoch 
(medzištádiách) ubúdajú alebo sa skra-
cújú priečky. Obvodové steny v tomto 
prípade ostávajú nemenné a tvoria čisto 
iba obálku.
Vo vertikálnom smere sa mení hrúbka 
steny a výška podlažia. Čím vyššie pod-
lažie, tým sú steny (stĺpy) hrubšie- zmen-
šujú a deformujú reálnu veľkosť miest-
ností. Steny natoľko zhrubnú, že v nich 
vznikajú nové priestory.
Na najvyššom poschodí obvodová stena 
mizne a steny, ktoré zhrubli do svo-
jej krajnej veľkosti sa stávajú objektami 
a absolútnymi sochami. 
Pri mojej práci som sa snažila pracovať 
veľmi systematicky a čitateľne. Zade-
finovala som, že architektonický prvok 
možno na sochársky zmeniť pomocou 
zmeny veľkost (mierky), násobenia prv-
kov, pomocou zmeny funkcie či úplnej 
nefunkčnosti. Ja pracujem s pre mňa 
štyrmi najzákladnejšími elementami: 
stena (vertikála), strop (horizontála), 
okno (otvor) a schod (prekonanie výško-
vých rozdielov). S ich pomocou možno 
vytvoriť architektonický aj sochársky 
objekt.
Výsledným návrhom je Bytová socha so 
šestnástimi bytmi s úplne odlišnými pa-
rametrami, ktoré ovplyvňujú ich použí-
vanie a tým aj každodenný život ich oby-
vateľov. Myslím si, že každý človek má 
iné potreby a preto by mal mať možnosť 
zvoliť si typ priestoru v ktorom chce žiť. 
Stavba je umiestnená nad kinosálou ar-
chívu. Tým vzniká priamy kontakt medzi 
dvomi podobnými ale zároveň odlišnými 
objektami.

Ikonická ruina, ktorej sa v práci venu-
jem je Nová Tržnica v Bratislave, reali-
zovaná v rokoch 1975 - 1983 . Architek-
tom tejto stavby je Ivan Matušík. Tržnica 
bola postavená v duchu hi-tech, z in-
teriéru je priznaná konštrukcia, vzdu-
chotechnika a ďalšie rozvody. Celý dis-
pozičný a funkčný koncept trhoviska je 
hybridnou formou historických typoló-
gií verejných trhovísk. Výsledok je niečo 
medzi urbánnou štruktúrou a veľkou za-
strešenou halou. Nachádza sa tu spleť 
zastrčených ulíc, pasáží a galérií. Malé 
ulice strieda veľká, ktorá ústí do akýchsi 
uzavretých námestí. Táto urbánna štruk-
túra pokračuje aj vo vertikále a tak hie-
rarchicky vymedzuje jednotlivé priestory. 
Celá stavba je vyskladaná z prefab-
rikovaných železobetónových prúto-
vých prvkov, ktoré vytvárajú voľný regál 
na, v danom prípade, následné zaplne-
nie funkciou tržnice. Nakoniec sú všetky 
tieto priestory zakryté do preskleného 
obalu, vďaka ktorému v tržnici vznikajú 
rôzne medzipriestory: vonkajšie – vnú-
torné, otvorené – uzatvorené.
Následná interpretácia týchto vlast-
ností, sa pretavila do vygenerovania no-
vej štruktúry, ktorá by obsiahla všetky 
tieto nadefinované ikonické prvky. Ur-
bánna štruktúra, ktorá je zároveň kon-
štrukciou, policou, obalom aj spleťou 
ulíc, ciest a otvorov pre svetlo. Takisto 
aby vytvárala priestory vonkajšie aj vnú-
torné. Tento nový, objemný obal je no-
vým regálom pre aditívne funkcie alebo 
rozšírenie existujúcich. Celá štruktúra je 
vyskladaná z modulov na základe ma-
tematickej plochy gyroid, ktorá je trojito 
periodická, teda dokáže aditívne naras-
tať do všetkých smerov. Ďalšie adap-
tívne úpravy formy modulov sú možné 
v naťahovaní rôznymi smermi alebo 
zväčšovaním priehľadových otvorov. Je 
to prefabrikovaná konštrukčná odpoveď 
21. storočia.
Kvôli funkcii bývania je konštrukčný grid 
pre moduly nového obalu natočený o 45 
stupňov  na južnú stranu za svetlom. Zá-
roveň je na tejto svetovej strane najob-
jemnejší a terasovito vystupňovaný. Zo 
severnej strany sú moduly štruktúry zre-
závané. Táto modulová štruktúra umož-
ňuje adaptívne obsadzovanie rôznymi 
funkciami podľa potreby. Priestorová po-
lica ponúka možnosti pre bývanie, ko-
merčné priestory či rôzne verejné funk-
cie. Tak ako sú v rovnakých stánkoch 
rôzni predajcovia s odlišným tovarom, 
tak aj navrhovaný obal dovoľuje individu-
álny prístup v generickom systéme. Vy-
tvára mini mesto v meste.
Forma a realizácia bakalárskej práce 
predstavuje možný prístup k ikonickým 
ruinám, ich ochrane a rozvíjaniu. Pre vy-

svetlenie prístupu a postupov využívam 
vizualizáciu, diagramy a schémy. Ako vý-
stup tohto procesu uvažovania použí-
vam architektonický model ako fyzické 
znázornenie návrhu projektu spojené 
s architektonickými výkresmi.



Ateliér HALADA/BRADŇANSKÝ
SILVIA GÁLOVÁ   
Obývať ikonickú ruinu/Rozhlas 57      56      

Pojem Ikonická ruina, ako ho používame, 
je socialistický kultúrny, obchodný, špor-
tový palác s výnimočnou architektúrou 
na výnimočnom mieste v meste s veľko-
ryso koncipovaným verejným priestorom, 
v súčasnosti v problematickom stave nie-
kde medzi fyzickým, programovým a ide-
ologickým úpadkom. Ikonická ruina ako 
potenciál tisícok nezbúrateľných metrov 
kubických priestoru na lukratívnych po-
zemkoch v centre mesta. Ikonická ruina 
ako budova, ktorá stratila svoju špeci-
fickú inštitucionálnu a programovú náplň.
Jeden z bodov možnej regenerácie ob-
rovských stavebných objemov a špičko-
vej architektúry, veľkorysého verejného 
priestoru predstavuje možnosť snažiť 
sa ju obývať. Obývať ikonickú ruinu zna-
mená skúšať naplniť špecifické telo no-
vým generickým programom bývania. 
Znovuobjavovanie metódy transformá-
cie obyčajného domu na ikonu má za 
cieľ ju rozvíjať či už jej modifikáciou alebo 
aplikáciou postupu vytvoriť autonómny 
objekt. 

Budova slovenského rozhlasu od trojice 
architektov Štefana Svetka, Štefana Ďu-
rikoviča a Barnabáša Kisslinga, z roku 
1963 (dokončená v roku 1983), je prá-
vom označovaná ako ikonická ruina. Je 
príliš konfliktná, drzá, obludná, príliš vy-
tŕčajúca, pyramídová a nekontextuálna 
na to, aby ju ľudia mali radi. Jej špeci-
fickosť však nespočíva len v expresív-
nosti jej formy, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať, ale predovšetkým v atypic-
kom usporiadaní vnútorného priestoru. 
Neštandardným uložením modulových 
priestorov vniesli do budovy nové, jedi-
nečné a inovatívne kvality. Oddelením ad-
ministratívy od jadra sa tradičná chodba 
stáva vnútorným átriom, kreatívnym a in-
špiratívnym prostredím. Demokratická 
organizácia vzťahov medzi podlažiami 
vytvára kancelársku krajinu, jednotné, 
kontinuálne a zdieľané prostredie - obrá-
tenú pyramídu. 

Uplatnením podobného organizačného 
princípu použitého pri navrhnutí rozhlasu 
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som sa snažila vytvoriť objekt so spoji-
tým vnútrom vo všetkých smeroch vypl-
neným jednotnou funkciou. Výsledný ob-
jekt predstavuje osempodlažný bytový 
dom s jedinečnou kompozíciou vnútor-
ného priestoru prelievajúceho sa medzi 
jednotlivými bytmi. Striedaním centrál-
nych a pozdĺžnych bytových schém a ich 
oddeľovaním podľa vopred definovaných 
parametrov vzniká dutina - demokratický 
priestor, krajina, ktorá nepatrí nikomu 
a zároveň všetkým, kde sa mieša súk-
romné s verejným, vertikálne s horizontál-
nym, práca, oddych a bývanie. Rozpoje-
nie formy priestor spája, utvára inverziu 
súkromného a verejného, ich vzájomné 
transformácie, zlučovanie a prelievanie. 
Mimoriadne priestorové situácie odohrá-
vajúce sa medzi samotnými bytmi a otvo-
rom sú umocnené gradientom transpa-
rentnosti stien. Objekt svojím uložením 
v spodnej podnoži rozhlasu má za cieľ 
priamo komunikovať s ikonickou budovou 
nahradením jednej jej, v súčasnosti ne-
funkčnej časti.

Finálny výstup projektu budú predsta-
vovať modely v rôznych mierkach. Mo-
del v mierke 1:500 bude zobrazovať vzá-
jomný vzťah ikonickej ruiny a bytového 
domu z hľadiska polohy, ako aj širšie ur-
banistické vzťahy okolia. Model ikony 
v mierke 1:100 bude mať za cieľ podrob-
nejšie priblížiť a zobraziť jej priestorové 
kvality, ktoré boli použité pri navrhovaní 
výslednej bytovky. Druhým modelom 
v identickej mierke bude samotný bytový 
dom, jeho prierez dovoľujúci nahliadnuť 
do vnútra a tak zreteľnejšie odčítať navr-
hovanú vnútornú krajinu a vzniknuté si-
tuácie. Súčasťou inštalácie budú aj vi-
zualizácie interiéru a exteriéru, pracovné 
modely, ako aj diagramy a grafické repre-
zentácie zobrazujúce proces a rozmýšľa-
nie nad architektonickými problémami. 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo 
navrhnúť bytový dom s výnimočným 
priestorovým zážitkom a kvalitami na 
základe princípov odčítaných z ikonic-
kej ruiny - obrátenej pyramídy sloven-

ského rozhlasu. Po dôkladnej analýze 
som bola schopná odhaliť možnú metódu 
jej vzniku, ktorú som ďalej rozvíjala pri na-
vrhovaní bytovky. Kontinuálnym a dô-
sledným definovaním architektonických 
problémov a ich následným riešením som 
dospela k finálnym formám, ktoré pred-
stavujú len jedno z nespočetného množ-
stva riešení. Krajina vygenerovaná vo 
vnútri samotného objektu sa snaží na-
rúšať tradičné formy a modely bývania 
a vytvárať tak nové, prekvapivé a  nielen 
priestorové príležitosti.    
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fotoesej 
ANNA MÁRIA ŠPÁNIKOVÁ 

Kamzík
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 workshop: BELEHRAD
EVA KVAŠŠAYOVÁ, MÁRIA KRPALOVÁ, 

PATRIK OLEJŇÁK  Auditorium65      64      

I C O N I C  R U I N S 
W O R K S H O P 

O N  B E Z I S T A N 
B E L G R A D E

Katedra architektonickej tvorby sa dlho-
dobo venuje výskumu Ikonickýc ruin.
Nedokončené projekty (prevažne moder-
nistické koncepty) a modernistické či ne-
skoromodernistické (alebo dokonca pa-
ralelne moderné ako ich nazývajú niektorí 
autori) ikony sa nachádzajú v situácii keď 
je vyvíjaný enormný tlak na ich zmenu 
z veľkorysých konceptov hľadiacich 
a zohľadňujúcich budúce potreby na na-
plnenie okamžitých potrieb rozširovania 
kapitalizovateľnej úžitkovej plochy. „iko-
nické ruiny“ ako ich nazývame tak stoja 
na pokraji vyhynutia. Nie sú vypracované 
žiadne overovacie štúdie, ktoré by preu-
kázali rôzne možnosti narábania s taký-
mito projektami. Konverzia, dostavba, 
demolácia, hybridizácia. Ktorá metóda 
je vhodnejšia? Aké kroky a aké dôsledky 
by mala aplikácia toho ktorého postupu. 
Toto je cieľom nášho výskumu.

Vnútorný dvor a pasáž Bezistan nie je ty-
pickým zástupcom projektu vo výskume 
Ikonickýc ruín. Nepochádza z obdobia 
neskorej moderny a nie je jej typickým 
predstaviteľom. Belehrad ponúka nie-
koľko skvelých neskoromodernictických 
klenotov. Prečo sme si nevybrali niektorí 
z nich? Na študentský workshop bol len 
obmedzený čas a hľadali sme zadanie, 
ktoré doplní diapazón nášho výskumu a  
ktorého riešenie môže mať reálny dopad 
na situáciu. Partnerská organizácia v Be-
lehrade BINA nám ponúkla zúčastniť sa 
v dialógu s mestskými autoritami na hľa-
daní riešenia na prominentnom mieste. 
Ochrana nie je pre nás zaujímavá. 
Ochrana je riešením len keď zlyhá každá 
možnosť na rozvoj. Ignorácia nie je pre 
nás zaujíimavá. Chceme sa poučiť, na-
viazať, viesť kritický dialóg s našimi pred-
chodcami. Chceme byť súčasťou pokra-
čujúceho príbehu. 

Metódou práce sa stala evolúcia kľúčovej 
vlastnosti pôvodného diela. Úlohou bolo 
identifikovať architektonickú kvalitu a na-
vrhnúť jej rozvoj.

 

maze - navigation

topography - retarder

roofs - climate

passage - haven

audtiorium - performance

LABYRINT – Navigácia, Stratenie, 
spomalenie, galéria, steny

AUDITóRIUM – Predstavenie, spad-
nutá strecha, divadlo, schody, treláž

TOPOGRAFIA – Retardér, Krajina, 
spomalenie, pokrčenie

STRECHY – Klíma, prostredie, ochla-
denie, voda, vlhokosť, záhrad

PASÁŽ – útočisko, kniznica, inverzia, 
prechod budova
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Labyrint 67      66      

plug

haven

Trg N
ikole Pa{i}a

^ avketov pasa`

Ulica Nu{i}e
va

Terazije

Trg Nikole Pa{i}a

Trg Nikole Pa{i}a

Terazije

Pe{a~ki prolaz Atina

U
lica D

e~anska

gallery

1st floor

atrium 



 workshop: BELEHRAD
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VANDA VÝBOHOVÁ Topografia
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 workshop: TRNAVA
ALŽBETA KRYBLOVÁ, ERNEST BEVILAQUA, 

NORA ŽALÚDEKOVÁ  Ikona z ikony71      70      

K I N O  H V I E Z D A 
N E - I K O N I C K Á 

R U I N A
zadaním je otestovať vybrané architek-
tonické stratégie resuscitácie ikonických 
ruín na objekte kina hviezda.
kino hviezda nie je typickým predstavi-
teľom ikonickej ruiny. na to aby sa úplne 
kvalifikoval do tejto kategórie mu chýba 
výnimočnosť.
je predstaviteľom jednoduchšej archi-
tektúry než hľadáme pri výbere budov 
do ikonického programu. ikonické ruiny 
programovo vyhľadávajú domy presahu-
júce svojou formou, obsahom, metódou 
návrhu a prevedením bežne realizované 
zadania. takéto zdanlivo redundantné 
domy vznikajú najmä pri prevahe kul-
túry či ideológie nad praktickou potrebou. 
kino hviezda je takmer obyčajný "shoe 
box" naplnený jednoduchým programom. 
Nenápadne ale pripomína inú ikonu. 
Dlhá frontálna loggia so stĺpovým radom 
a šiki/miki oknami je odleskom podnože 
Niemeyerovej Brasilie. 
 
program:
Kino hviezda by malo slúžiť ako kultúrne 
centrum. Na splnenie cieľa je potrebné 
navrhnúť a uskutočniť priestorové zmeny.
Je potrebné premyslieť ako fungujú živé 
kultúrne centrá a čo potrebujú, alebo čo 
budú potrebovať.
Pravdepodobne to budú zhromaždovacie, 
prezentačné, skladové, administratívne, 
technické a rezidenčné priestory.
Kino v súčasnom stave poskytuje len jed-
noduchú stupňovitú sálu s veľmi plytkým 
pódiom na prezentáciu a s nedostačujú-
cim zákulisím.  
Hľadá sa forma viacúčelovej kultúrnej 
sály pre potreby zastrešenia mestských 
kultúrnych akcií. Rovná podlaha s te-
leskopickým hľadiskom. Javisko so záze-
mím umožňujúce rôzne formy produkcie 
– divadlo, koncert, tanec, konferencie... 
Pridáva sa jedna alebo viac menších sál, 
skúšobní, priestorov na prenájom – ta-
nečná škola, bábkové divadlo....
Uvažuje sa o premiestnení kancelárií re-
ferátu kultúry, respektíve o ďalších mož-
ných priestoroch – kancelárie, ateliéry ....
V akom režime nové priestory kultúrneho 
centra vytvárajú, dopĺňajú alebo rozširujú 
verejný priestor svojho okolia.
 
priestorové kategórie ako hypotézy 
workshopu:
1. zbúranie a nahradenie / +- ikona / 
?nové = lepšie? 
2. rozšírenie v pôdoryse / expanzia / ci-
buľa / interface  
3. prestavba v rámci pôvodného ob-
jemu / lobotómia / vloženie / kozmetika / 
zhustenie

4. nadstavba / duplikácia / čiapka / 
pozdvihnutie
5. samostatný objem na susednej par-
cele / odstránenie / diera / nič / predaj 
pozemku 
6. hybridizácia / spojenie s inou funkciou 
/ parkovací dom (HdM 1111 Lincon road 
Miami), bytovka (Alfa pasáž, Brno)

ADÍCIA

ZNÁSOBENIE
potenciálných ikonických vlastností - loggie 
ako prekrytého verejného priestoru, kon-
štrukcie ako výrazného formálneho prvku, 
dosky/sokla ako odkazu na modernistické 
predobrazy

ANTI-SOLITéR
modernistická zastávba silných solitérnych 
domov je postupne nahrádzaná farebnou 
masou uličnej zástavby - tak ako sa na 
historické mesto patrí. fragment solitéru 
ukrytý vo dvore/átriu/mestskej kapse. 
skoro museumsquartier.

SKORO NIČ
je obľúbenou kategóriou práce s existujú-
cim stavom. ale skoro nič dokáže pre-
usporiadať nielen vnútorný program ale aj 
vzťahy s bezprostredným okolím.

ZAHUSTENIE
ambicióznej programovej náplne v jednom 
dome. kinosála a foyer sa menia na tri 
sály a foyer. nútené susedstvá a nepevné 
hranice ponúkajú viacnásobné priestorovo 
programové variácie.

MONUMENTALIZÁCIA
naznačenej vertikality ako partner pôvod-
nemu horizontálnemu mestskému priestoru 
ulice. vrstvenie programov nad sebou.



 workshop: TRNAVA
SILVIA GÁLOVÁ, REBEKA HAUSKRECHTOVÁ

Kultúrne centrum

workshop: TRNAVA
GABRIELA SMETANOVÁ, JÁN MALÍK
Komín 73      72      

ADÍCIA

sáladvor dvorateliéry,
skúšobne

malá sála
kaviareň

knižnica

pôdorys 2NP

galéria

spojovacia
chodba

knižnicamalá sála

sála

dvor

ateliéry,
skúšobne

tanečná
sála

kaviareň

knižnica

PODORYS 1NP

galéria

dvor zázemie

čitáreň

spojovacia
chodba

REZ



 wworkshop: TRNAVA
CHRISTOPHER VARGA  VILIAM JANKOVIČ 

Simplycona

workshop: TRNAVA
PATRIK OLEJŇÁK  JURAJ HORŇÁK  
Multikona 75      74      

STRATÉGIA - HLAVNÁ SÁLA STRATÉGIA - VYČISTENIE + PODKOPANIE STRATÉGIA - ROZČLENENIE

STRATÉGIA - ROZČLENENIE
STRATÉGIA - ROZČLENENIE STRATÉGIA - ROZČLENENIE

REZO-PERSPEKTÍVA

REZO-PERSPEKTÍVA

EXTERIÉR-PERSPEKTÍVA



I K O N I C K É  R U I N Y  / 
S T R A T É G I E

Resume

Náš vzťah k architektúre ďalekej i blízkej 
minulosti ovládajú starostlivosť a aktiviz-
mus ako dve reaktívne sily voči expanzív-
nej aktívnej sile developerov a investo-
rov. Zatiaľ čo reaktívna sila starostlivosti 
navonok vystupuje z pozície univerzál-
nych zásad, ktoré nerozlišujú medzi 
historickou a modernou architektúrou 
a architektúrou druhej polovice 20. sto-
ročia, potom aktivizmus už nerozlišuje 
ani medzi nearchitektúrou a architektú-
rou. Univerzálne zásady starostlivosti si 
ako tak vedia poradiť s dilemou architek-
túry ako vzorkovnice historicky cenných 
vrstiev alebo zjednocovania diela na zá-
klade najcennejšej vrstvy, potom pri ar-
chitektúre 20. storočia nevedia rozhod-
núť ani to, aké vrstvy chrániť, ani to, čo 
je najcennejšia vrstva. Pri modernizme  
zachraňujú schodiská namiesto toho, 
aby chránili to, čo ovládalo spacialistický 
modernizmus: priestorové konštelácie 
a usporiadania. Architektúru druhej 
polovice 20. storočia pre istotu odmie-
tajú chrániť vôbec pre rôzne vyfabulo-
vané  architektonické alebo urbanistické 
chyby, namiesto toho, aby chránili to, 
čo je pre ňu charakteristické: hybridné 
spojenia atypických foriem a materi-
álov a priestorové zhluky rozmanitých 
proveniencií. Aktivizmus si vie poradiť 
s oslovovaním verejnosti a burcovaním 
verejnej mienky a možno aj brikolážova-
ním, ale nie s architektúrou. Architekti 
sú v tomto svete ovládanom finančnou 
dravosťou, rigídnosťou starostlivosti 
a naivizmom aktivizmu vytláčaní na 
perifériu záujmu a sú pozývaní ako 
konzultanti s hlasom poradným. Preto 
rozumieme snahám architektov dostať 
sa do centra pozornosti, ale to nepôjde 
bez toho, aby preukázali, že disponujú 
premyslenými koncepciami a straté-
giami a napokon aj kvalitnejšími a efek-
tívnejšími výsledkami. Projekt Ikonické 
ruiny považujeme za jednu z takýchto 
vznikajúcich platforiem, kde sa úlohy 
vymieňajú a aktivisti sa stávajú hlasom 
poradným a starostlivosť je nahradzo-
vaná permanentnými konzultáciami 
blízkych disciplín napríklad architektúry 
a dejín umenia – a pokusy zachraňovať 
sa nahradzujú návodmi, ako integrovať 
architektúru druhej polovice 20. storočia 
do životného a spoločensko-kultúrneho 
prostredia. Premyslená koncepcia by sa 
okrem iného mala vyznačovať aj pojmo-
vým aparátom, v ktorom sa dajú formu-
lovať nielen špecifické architektonické 
problémy, ale ktorý je schopný oslovovať 
aj iné disciplíny a kultúrnu verejnosť. 

Preto rozumieme takisto aj voľbe názvu 
vznikajúcej architektonickej platformy, 
ktorý je dostatočne provokujúcim 
oxymoronom a zapamätateľným logom, 
upozorňujúcim na mnohotvárnosť prob-
lematiky a súčasne disponuje kritickými 
možnosťami rozlišovať. Projekt Ikonické 
ruiny chápeme ako projekt symbolickej 
detabuizácie architektonických diel 
druhej polovice 20. storočia, ako projekt 
nielen symbolickej ale aj faktickej 
reintegrácie týchto diel do súčasného 
spoločenského prostredia. To si vyžaduje 
okrem pojmových rozlíšení aj inovatívne 
stratégie takejto faktickej integrácie – 
odlišné od pamiatkarských prístupov 
k historickej architektúre pohybujúcej sa 
v polarite vzorkovnice všetkých histo-
rických vrstiev alebo štýlovej jednoty na 
základe „najvýznamnejšej“ historickej 
vrstvy, ako aj od prístupov docomomo 
k modernej architektúre, ktorá z nej 
zachováva dizajnové fragmenty a nie 
to, čo bolo pre modernú architektúru 
typické: výnimočné priestorové usporia-
dania. Pred nami stojí teda vážna úloha: 
preskúmať špecifické stratégie vhodné 
pre architektúru druhej polovice 20. 
storočia u nás aj v krajinách bývalého 
východného bloku, ktoré budú rešpekto-
vať jej osobitosť a nezastupiteľnosť pre 
architektúru.

I C O N I C  R U I N S  / 
S T R A T E G I E S

Resume 

Our relationship to architecture of 
distant and near past is influenced 
deeply by preservation and activism, 
as these two reactive forces are set 
against the expansive and active power 
of developers and investors. The reactive 
power of preservation emerges from the 
position of universal axioms that do not 
distinct between historical and modern 
architecture of the second half of the 
century, whereas activism no longer 
distinguishes between non-architecture 
and architecture. Universal principles of 
preservation are, for the most part, able 
to cope with the dilemma of architec-
ture understood as an accumulation of 
all historically valuable layers or as the 
unification of architectural work on the 
basis of the most valuable layer. But in 
the case of 20th century architecture, 
there is no agreement regarding which 
layers are to be protected or even which 
is the most valuable layer.  In relation to 
Modernism, for example, the staircase 
alone might be protected instead of 
protecting spatial constellations and 
arrangements, the relevant qualities of 
spatialist Modernism. Second half of the 
20th century architecture is refused by 
preservation at all, as it is proclaimed to 
be erratic in its seemingly wrong urban 
and architectural decisions. Instead of 
acknowledging and protecting its main 
characteristic: hybrid connections of 
atypical forms and materials and spatial 
clusters of various origins. Activism, 
on the other hand, is able to appeal to 
the public and to arouse public opinion 
and possibly also to offer some brico-
lage but it doesn’t deal with architec-
ture.  Architects, in a world ruled by 
financial considerations, a generally 
rigid attitude regarding preservation, 
coupled with the naivety of activism, 
are pushed to the periphery of interests 
and are merely invited to participate 
as consultants with an advisory role. 
For that reason, we understand the 
efforts of architects to gain attention 
again, but this won't happen without 
proving that they possess well-thought 
out concepts and strategies that will 
contribute towards what will ultimately 
be qualitative and effective results. we 
consider the project Iconic Ruins to be 
one of those emerging platforms where 
responsibilities are switched, activists 
become advisory voices, preservation 
is replaced by ongoing consultancy by 
related disciplines, for example architec-
ture and art history. In this context, any 
attempts at rescuing specific buildings 

will be replaced by instructions as how 
to integrate twentieth century archi-
tecture into the current social-cultural 
environment. A well-considered appro-
ach should, among other things, be 
defined by terminological apparatus that 
enables not only formulation of specific 
architectural problems but that is also 
able to address other disciplines and ge-
neral cultural audience. That is why we 
consider the choice of the name of the 
emerging architectural platform to be 
a provoking oxymoron and a memorable 
logo at once thus highlighting the com-
plexity of the problem and at the same 
time disposing of critical options. We 
understand the project Iconic Ruins to 
be a project of symbolic de-tabooisation 
of architectural works of the second 
half of the twentieth century, as well as 
a project not only of symbolic but also 
factual reintegration of those works into 
the contemporary social environment. 
In addition to terminological distinctions 
this also requires innovative strategies of 
this factual integration that are different 
to current architectural preservation 
approaches ranging from retaining all 
historic layers to achieving style unity 
based on the “most significant” histo-
rical layer. Even more actual docomo-
mo's approaches to preserve modern 
architecture, only save its design 
fragments and not what was typical for 
modern architecture: exceptional spatial 
arrangements. There are serious tasks 
ahead, where we must research specific 
and suitable architectural strategies 
applied to architecture from the second 
half of the twentieth century of Slovakia 
and that of the other countries of the 
former Eastern Bloc, strategies that will 
respect both the uniqueness and irrepla-
ceability of these buildings in the context 
of architecture in general.
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Shared Cities Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban 
challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy 
of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture 
Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res 
Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Shared Cities: Creative Momentum is on 
a mission to improve the quality of life in 
European cities. By exploring aspects of 
sharing and urban design we are creating 
new ways of living in our cities. Together.

www.sharedcities.eu 
#SharedCities
#SCCM2020
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