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rektor stu 
odovzdal 
ocenenia 
Ešte pred Vianocami 17. decembra 2018 odovzdal 
rektor STU Robert Redhammer, na slávnost-
nom večere v sále opery a baletu Slovenského 
národného divadla, ocenenia významným 
vedcom, výskumníkom a profesorom roka STU, 
ktorí dosiahli v poslednom období pozoruhodné 
výsledky. Medzi ocenenými bol aj náš kolega, 
prof. Vladimír Šimkovič. 
 
Slávnostný večer uviedol rektor STU prof. Robert 
Redhammer s tým, že vyzdvihol niekoľko význam-
ných úspechov, ktoré sme na STU dosiahli. Ako 
prvý zmienil projekt nového mesta Šanghaj, kam 
bol prizvaný náš tím a vďaka tomu má naša škola 
vysunuté pracovisko v Ázii, za čo treba vyjadriť 
uznanie prof. Marošovi Finkovi.
Medzi top špičkovými výskumnými tímami je tím, 
vedený prof. Otokarom Grošekom z Fakulty elek-
trotechniky a informatiky. Za výskum v oblasti 
postkvantovej kryptografii v rámci kybernetickej 
bezpečnosti bol s tímom ocenený výskumnou 
vetvou NATO. 
Ďalšia novinka sa týkala Európskeho technolo-
gického a inovačného inštitútu, ktorý funguje 
prostredníctvom siete kľúčových pracovísk – ko-
lokačných centier, v ktorých sa rieši výskum, 
vzdelávanie, aj prax. Na jednu tému sa vytvára 
sieť silných inštitúcií; takýchto sietí bolo zatiaľ 
donedávna päť a nám sa podarilo pripojiť ku 
konzorciu šiestej aj zásluhou profesora Finku 
a partnerov z praxe. Následne rektor Robert 
Redhamer udelil ocenenia. 

Ocenenie Vedec roka STU 2018 bolo udelené 
za významný vedecký prínos prof. Ing. Jánovi 
Labudovi, DrSc., riaditeľovi Ústavu analytic-
kej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU. Ocenenie získal za vývoj 
bioanalytických metód a biosenzorov pre štúdium 
chemických interakcií a zmien DNA. Prof. Labuda 
sa tejto problematike venuje dvadsať rokov 
a počas tohto obdobia boli pripravené rôzne 

konštrukcie biosenzorov a vypracované metodiky 
pre detekciu a charakterizáciu väzby chemikálií, 
liečiv, xenobiotík, pre stanovenie pro-oxidantov 
a antioxidantov v roztokoch, telových tekuti-
nách, nápojoch a extraktoch rastlín. A najnovšie 
aj metodiky na hodnotenie potenciálnych rizík 
nanočastíc, schopných prenášať energiu počas 
tvorby reaktívnych foriem kyslíka, degradujúcich 
biomakromolekuly.

Ocenenie Mladý výskumný pracovník 2018 
získal Ing. František Kreps, PhD. z Ústavu potra-
vinárstva a výživy Fakulty chemickej a potravinár-
skej technológie STU za výsledky v publikačnej 
aj grantovej činnosti. Ing. Kreps vo svojich 
prácach prenikol do hĺbky a podstaty chemických 
reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov 
tokoferolov a tokoferyl chinónov. Svojimi pub-
likovanými prácami objasnil doposiaľ neznáme 
reakcie antioxidantov, čím prispel k prehĺbeniu 
doterajších vedomostí o oxidačných produktoch 
tokoferolov (vitamín E) a iných antioxidantov.

Ocenenie Profesor roka 2018 rektor Robert 
Redhammer udelil jednej profesorke a piatim 
profesorom STU. 
Prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. 
z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie 

Stavebnej fakulty STU, ktorá je spoluzakladateľ-
kou teórie agregácie, ktorá patrí k najpočetnejšie 
zastúpeným oblastiam na väčšine konferencií, 
venovaných spracovaniu informácií. Popri 
teoretických výsledkoch má významné aplikačné 
výstupy, najmä v oblasti hydrológie, finanč-
nej matematiky, ale aj mechaniky a geodézie. 
V oblasti vzdelávania je obľúbenou a uznávanou 
pedagogičkou s vysoko pozitívnym hodnotením.
Prof. Ing. Františk Urban, PhD. z Ústavu energe-
tických strojov a zariadení Strojníckej fakulty STU 
sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zameriava 
na zásobovanie teplom, optimalizáciu návrhov 

na prevádzku zdrojov tepla, kombinovanú výrobu 
elektriny a tepla, úspory primárnych zdrojov 
energie. Venuje sa zostavovaniu matematických 
a fyzikálnych modelov jadrových energetických 
zariadení a optimalizácii tepelných cyklov elek-
trární. Navrhol optimalizačnú metódu lineárneho 
programovania, ktorá bola úspešne aplikovaná pri 
optimalizácii prevádzky a rekonštrukcii teplární 
v Ostrave, Bratislave, Zvolene, Žiline a Štětí.
Prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. z Ústavu 
fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU sa 
odborne zaoberá rozvíjaním a zavádzaním nových 
výpočtových metód a prístupov. Významný podiel 
jeho vedeckej aktivity patrí do oblasti teoretické-
ho štúdia slabých medzimolekulových interakcií, 
štúdia zlúčenín s konjugovaným systémom (napr. 
organické oligoméry, dendriméry, fullerény) a vý-
počtov termodynamických veličín modelových 
ako aj prírodných antioxidantov. Prof. Vladimír 
Lukeš je nielen vynikajúcim vedcom, ale aj úspeš-
ným pedagógom.
Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
z Ústavu architektúry občianskych budov Fakulty 
architektúry STU je autorom veľkého počtu 
architektonických štúdií a držiteľom viacerých 
ocenení v architektonických súťažiach. Medzi jeho 
najvýznamnejšie projekty a realizácie patrí obno-
va Univerzitnej knižnice v Bratislave a Národnej 
kultúrnej pamiatky Hrad Devín (budova Správy 
bratislavského hradu). Doménou prof. Šimkoviča 
je digitálna architektúra a ocenenie získal najmä 
za výnimočné aktivity pri implementácii inova-
tívnych metód v pedagogickej práci a využívanie 
súčasných grafických počítačových technológií 
pri navrhovaní architektonických a urbanistických 
diel.
Prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. z Ústavu výrob-
ných technológií Materiálovo technickej fakulty 
STU získal ocenenie za dosiahnuté výsledky 
v oblasti výskumu a vývoja bezolovnatých aktív-
nych spájkovacích zliatin a technológie priameho 
spájania kovových a keramických materiálov.
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. z Ústavu 
manažmentu STU vedie úspešné tímy STU, pra-
cujúce na medzinárodných vedeckých grantových 
projektoch, z ktorých sú dva v rámci programu 
Horizont 2020. Je expertom pre tvorbu Stratégie 
regionálnej kultúry a kultúry národnostných 
menšín SR, Stratégie pre konverziu regiónu Horná 
Nitra. Zastupuje STU v Slovak Smart City Cluster, 
kde je aj predsedom predstavenstva. Pôsobí tiež 
ako člen poradných zborov viacerých minister-
stiev, domácich aj zahraničných inštitúcií.
Všetkým oceneným osobnostiam srdečne 
blahoželáme.

Korunou slávnostného večera bolo vystúpenie 
vysokoškolského umeleckého súboru Technik. 
Vysokoškolský umelecký súbor Technik sa radí 
medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku 
a radíme ho ku kultúrnym klenotom na slovenskej 
scéne umeleckých súborov. Ako jeden z mála 
vysokoškolských súborov na Slovensku nepretr-
žite pôsobí na slovenskej aj medzinárodnej scéne 
a nedávno oslávil 65. ročné jubileum od svojho 
založenia. Pre túto príležitosť si všetky tri zložky 
súboru: tanečná, inštrumentálna a spevácka 
pripravili úplne nový program. Predstavenie bolo 
naozaj pestré a na svoje si prišli iste milovníci 
klasickej komornej hudby, zborového spevu aj 
folklóru. Krása folklórneho dedičstva ako sym-
bióza slovenských krojov, špičkovej choreografie 
a krásnej hudby vždy poteší dušu diváka. Zazneli 
tu však nielen ľudové piesne z rôznych kútov 
Slovenska, ale prelínali sa sa s klasikou Georga 
Fridricha Händla, či Cavalleriou rusticanou od 
Pietra Mascagniho. Slávnostný večer moderoval 
Matej Sajfa Cifra. Slávnostný program v predvia-
nočnom čase každého potešil a inšpiroval. 

 – red. upr. podľa https://lnk.sk/nLSX
Foto: Matej Kováč –

rektor STU prof. Robert Redhammer s dievčencami z Techniku

ocenení vedci a profesori, prof. Vladimír Šimkovič štvrtý zľava

prof. Robert Redhammer, Matej Cifra a prof. Vladimír Šimkovič 

Technik - chlapci tanečníci 

zbor súboru Technik
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učiť sa architektúre 
s ivanom gürtlerom

Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD. 
(*1942 v Bratislave) je študentom a absolventom 
prof. Vladimíra Karfíka. Vyštudoval Stavebnú 
fakultu SVŠT v Bratislave, odbor architektúra 
a stavba miest, v roku 1965 začal postgraduálne 
štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe 
u prof. Jaroslava Fragnera († 3. 1. 1967) a absol-
voval v roku 1968 u prof. Františka Cubra. Po 
absolvovaní školy pracoval v Bratislave v Ústave 
pre vývoj a projektovanie školských a kultúrnych 
stavieb, neskôr v Stavoprojekte a v 80-tych ro-
koch ako vedúci teamu československých expertov 
v Annabe, v Alžírsku. 
Po spoločenských zmenách prišiel Ivan Gürtler 
učiť na Fakultu architektúry STU ako architekt 
z praxe. Novej úlohy pedagóga sa ujal s odu-
ševnením. Snažil sa vložiť do študentov nielen 
vedomosti a vlastné skúsenosti, ale ukázať im 
tie najkvalitnejšie príklady súčasnej architek-
túry v zahraničí. Náročný, prísny a cholerický 
Gürtlerov naturel sa premietol do jeho povesti, 
a tak jeho študentov prezývali „Gürtlerjugend“1.   
Pomenovanie malo isté úsmevné konotácie, no 
poukazovalo na neštandardného pedagóga. Ivan 
Gürtler nútil svojich študentov nielen pochopiť 
architektúru, ale aj myslieť a obhájiť si vlastný 
koncept aj pred medzinárodnou štátnicovou 
komisiou. Pôsobenie Ivana Gürtlera na FA STU 
viedlo k tomu, že mnohí mladí slovenskí archi-
tekti v architektúre uspeli. Sám hovorí takmer 
o stovke absolventov z FA, spomeňme mená: 
Andrea Ambrovičová Mikulajová, Katka Boháčová, 
Kalin Cakov, Roman Talaš, Matej Grébert, Juraj 
Hantabál, Danica Končeková, Peter Kožuško, 
Sebastián Nagy, Ján Pavúk, Ilja Skoček ml. Maria 
Topolčanská, Ján Ťupek, Martin Závracký, Roman 
Žitňanský, Tomáš Žáček, Matúš Vallo, Juraj 
Dulenčín a i. Patril k pedagógom, na ktorých sa 
nezabúda. V pozícii prodekana pre pedagogiku 
prispel k transformácii výučbového procesu 
v architektúre. 

Po konštituovaní Slovenskej komory architektov 
sa stal Ivan Gürtler predsedom Autorizačnej 
komisie, neskôr predsedom skúšobnýcho senátov 
SKA. V rokoch 1994–96 zastával funkciu prezi-
denta Spolku architektov Slovenska. A aj z tejto 
pozície sa zasadzoval o vznik školy s architekto-
nickým zameraním v Košiciach. Doc. Ivan Gürtler 
je podnes činný v česko-slovenskom profesijnom 
združení architektov a výtvarníkov BLOK, ich 
„širokospektrálny záber je predovšetkým o zámere 
kvalitnou architektúrou, vytvorenou skúsenými 
architektmi, maximálne pozitívne ovplyvniť pro-
stredie, v ktorom všetci žijeme. A je len dôkazom 
toho, že v tomto náročnom odbore „rýchlokvase-
nie“ nie je samospasiteľné…“ 2 

Po odchode z našej fakulty v roku 2008 do 
dôchodku zbilancoval svoju pedagogickú činnosť 
doteraz ako jediný pedagóg FA formou výstavy 
Made in IG. Študenti a diplomanti doc. Ivana 
Gürtlera 1991–2008, aj na VUT v Brne a v GJF 
v Prahe. Osobnosť doc. Ivana Gürtlera je známa 
na viacerých univerzitách. Učil tak ešte na Fakulte 
umení TU v Košiciach, Fakulte architektúry VUT 
v Brne, Katedre architektúry SvF STU a v po-
slednom období pôsobí na Katedre architektúry 
FaSt VŠB TU v Ostrave. Viacerí ľudia z FA STU 
mali koncom 90-tych rokov minulého storočia 
podiel na vzniku a konštituovaní Fakulty umení 
v Košiciach. Medzi nimi nemožno opomenúť Ivana 
Gürtlera, ktorý bol vtedy v exekutíve fakulty. 
Pri príležitosti 20. výročia založenia tejto školy 
architektúry v Košiciach sa doc. Ivanovi Gürtlerovi 
dostalo uznania za jeho mimoriadny prínos na 
formovaní Fakulty umení a významný podiel na 
jej úspešnom napredovaní, 4. októbra 2018 mu 
TU v Košiciach udelila čestný titul Doctor honoris 
causa. 
Využili sme túto významnú príležitosť, aby sme 
sa s doc. Ivanom Gürtlerom porozprávali o tom, 
čím žil a žije: o architektúre, tvorbe architektúry 
aj o jej výučbe. 

ID: Ako si odstupom času spomínaš na svoje 
štúdium a začiatky v praxi? 

IG: Keď som prišiel študovať na SVŠT, tak sme 
boli prvý ročník, pred ktorým sa zrušila FAPS-ka 
a založila sa SvF a odbor architektúry a stavby 
miest, na ktorom bolo možné študovať archi-
tektúru. Tri roky sme študovali spoločne so 
„stavármi“ a ďalšie tri roky sme sa „preletom 
nad kukučkiným hniezdom“ učili architektúru. 
Pre mňa to bolo veľmi malé penzum na to, čo by 
mal architekt vedieť. Dušan Kuzma práve otváral 
Kabinet architektúry na Vysokej škole výtvar-
ných umení, kam išlo viacero mojich kolegov 
doštudovať architektúru. Nielen na odporúčanie 
môjho profesora Vladimíra Karfíka, ale aj pre môj 
záujem o hlbšie spoznanie Prahy, rozhodol som sa 
pre tamojšiu Akadémiu výtvarných umení. V tých 
rokoch túto prestížnu školu architektúry viedol 
profesor Jaroslav Fragner, obklopený ďalšími 
osobnosťami československej medzivojnovej 
architektúry, napr. prof. B. Stefanom, prof. M. 
Koreckým, doc. L. Žákom, dožívajúca v „překot-
ných“3 60-tych rokoch 20. storočia. Mal som opäť 
šťastie, že v roku 1968 som diplomoval u jedného 
z trojice Cubr, Hrubý, Pokorný, autorov slávneho 
československého pavilónu na EXPO ’58 v Bruseli, 
u prof. F. Cubra. Zažil som aktívne „Pražskú jar“, 
čo bolo ďalším bonusom do môjho života.
Do praxe som vstúpil ešte ako študent AVU spolu 
s kolegom z bratislavskej SvF Jurajom Talašom, 
keď sme vo februári 1968 pred mojim diplomom 
vyhrali dve celoštátne anonymné súťaže: na 
Okresnú knižnicu v Prievidzi a tržnicu v Košiciach. 
Projekt knižnice sme rozpracovávali na Ústave 
pre školské a kultúrne stavby. Decentralizácia 
Ústavu bola podnetom zmeny pracoviska a prešli 
sme na bratislavský Stavoprojekt, ktorý bol 
zameraný na komplexnú bytovú výstavbu (KBV). 
Boli sme súčasťou ateliéru, kde pod vedením 
dvojice Stanislava Talaša a Jozefa Chovanca sme 

pracovali na rozvojových štúdiách jednotlivých 
zón Petržalky, napr. Centrum s návrhom prekrytia 
diaľnice a Einsteinovej ulice, Športovo-rekreačná 
zóna, na území ktorej dnes stoja Slnečnice. Okrem 
toho sme spracovali niekoľko štúdií a z nich reali-
zácie napr. dostavba STP (realizovaná čiastočne) 
a komplex budov pre Zastupiteľský úrad ČSFR vo 
Viedni.
Vtedajšia generácia architektov ako boli Ivan 
Matušík, Ferdinand Milučký, Vladimír Dedeček, 
Štefan Svetko, Jozef Chovanec a ich skvelé projek-
ty a realizácie boli pre nás veľkými inšpiráciami 
a učili sme sa od nich. 
V každom vtedajšom projektovom ústave sme sa 
stali súčasťou ambicióznych a tvorivých kolek-
tívov. Ako mladí sme mohli zbierať skúsenosti 
a napredovať pod vedením starších, skúsených 
„tútorov“, ako boli pre mňa napr. A. Kopernický 
(ÚVPŠKS), spomínaný J. Chovanec a S. Talaš 
(STP). Svoj talent a schopnosti som si formou 
spoluautorstva mohol overiť vo verejných či vy-
zvaných súťažiach a napokon realizáciami nielen 
doma, i v zahraničí. Napr. súborom objektov ZÚ vo 
Viedni. Veľkou skúsenosťou bola moja trojročná 
misia vo funkcii vedúceho československých 
expertov, urbanistov a architektov, v Annabe 
v Alžírsku. 

ID: Ako to bolo s Tvojím príchodom na FA?
 
IG: Myslím si, že dnešná doba je príznačná tým 
„živelným prekotením sa“ na úplne inú socio-
-ekonomickú bázu. Začiatky deväťdesiatych 
rokov priniesli rozpad štátnych projektových 
ústavov, privatizáciu ich ateliérov, či zakladanie 
si vlastných. Prechod na trhové hospodárstvo, 
v ktorom sa u nás architektúra stala tovarom, 
viedlo k individualizácii, ktorá si vyžadovala od 
každého obstáť v konkurencii. Prestali sme medzi 
sebou akosi komunikovať, každý si chránil svoje 
vybudované „know how“ a zákazky. Bolo málo, 
takmer žiadna konfrontácia formou anonymných 
verejných súťaží. Naopak, vytvorili sa u nás do-
konca tri Ceny za architektúru. Boli aj časy, kedy 
bolo málo práce. Developeri začali preferovať 
zahraničných architektov priamym zadávaním. 
V tom čase bola požiadavka aj na transformá-
ciu mojej Alma mater na modernú edukačnú 
inštitúciu. Škola potrebovala nielen previazanie 
s praxou, ale aj otvorenie sa do zahraničia. Pre 
mňa bol môj profesor Karfík príkladom: skúsený 
praktik a vnímavý cestovateľ v jednej osobe. Moja 
generácia po svete toho až tak veľa nenachodila, 
preto sme hľadali spôsoby a možnosti, ako to 
dobehnúť.

V roku 1990 po absolvovaní konkurzu a menovaní 
do funkcie vedúceho Katedry občianskych stavieb 
s „karfíkovskými“ typologickými druhmi som 
začal s jej obrodou. Začal som pracovať na pre-
pojení nielen s našou praxou, ale aj vytváraním 
kontaktov so zahraničím. Vo funkčnom období 
1991–1994 ako prodekan pre pedagogiku som 
tieto iniciatívy s podporou vedenia zintenzívnil 
pre celú FA. Prvé moje cesty viedli do Brna, 
Prahy, Viedne, Bruselu, Paríža, Lausanne, kde som 
zúročil moje frankofónne kontakty. Začal som 
organizovať tematické študijné cesty po Európe, 
medzinárodné workshopy, zabezpečovať zahra-
ničné študijné pobyty a bonusom štátnicových 
komisií obhajob diplomových prác na našej kated-
re bolo, že každý rok robil predsedu štátnicovej 
komisie profesor z inej zahraničnej školy. Boli tu 
Česi, Rakúšania, Francúzi, aj Švédi. Boli sme snáď 
jedni z prvých, kde sa na štátnicových komisiách 
komunikovalo v cudzom jazyku, angličtine. Dnes 
má škola lepšie kontakty so svetom, ale do ko-
misií na obhajoby diplomových prác sú zväčša 
menovaní naši pedagógovia či architekti z praxe 
a kolegovia z českých škôl. 

ID: Máš za sebou široké skúsenosti s výuč-
bou architektúry, mnohí Tvoji absolventi 
tvoria dnes modernú oceňovanú architek-
túru na Slovensku. S učením si dodnes 
neprestal, ako podľa Teba treba učiť archi-
tektúru? Aký je rozdiel v učení dnes oproti 
minulosti? 

IG: Po osemdesiatom deviatom som prišiel na 
fakultu z praxe a pamätal som si ako sa učilo 
voľakedy, kým odišli v 70-tych rokoch naši 
starí páni profesori. Študoval som začiatkom 
šesťdesiatych rokov, v ktorých pretrvávala zlatá 
éra FAPS-ky. Väčšinou učili profesori, ktorí sami 
tvorili architektúru a vedeli aj učiť. Sami sa 
architektúrou prezentovali nielen doma, ale aj za 
hranicami, spomeniem prof. Vladimíra Karfíka, 
prof. Emanuela Hrušku – to boli známe medziná-
rodne rešpektované autority. Tak ako prof. Karfík 
spomínal, že nemôže učiť hrať na husliach ten, 
kto husle v živote nedržal v ruke, nemôže niekto 
učiť sochu, ak sám sochu nevytvoril, teda „neso-
šil“, aj ja som študentom hovorieval, že nemôže 
profesor medicíny učiť o srdci, keď sám v ruke 
srdce nedržal. Architektonickú tvorbu by teda mal 
učiť niekto, kto v architektúre už aj niečo urobil. 
Československá medzivojnová moderná architek-
túra bola výborný vývozný artikel do sveta, mala 
skvelé meno, vynikajúcich architektov. Mal som 
šťastie, že ako študent som mal profesorov z ob-
dobia moderny a som odchovaný týmito pánmi. 
Preto aj svojich študentov som viedol v duchu 
princípov moderny. 
Treba povedať, že tridsiate roky prvej ČSR a dvad-
saťpäť rokov existencie Slovenska sú neporov-
nateľné aj čo sa týka procesu výchovy a napokon 
i výkonu povolania. 
My sme boli vychovaní poznať a naučiť sa 
architektonickému remeslu: učili sme sa zo skrípt 
a kníh, ktoré písali a ilustrovali naši profesori, 
škicovali sme a kreslili na papier, duplex a pauzák 
tužkou a tušom. Grafickú dokumentáciu sme 
uzavierali perspektívami, ktoré sme si zo škíc ry-
sovali pomocou „centrolinead“ – Karfíkov import 
z USA. Boli sme „papierová“ alebo „hand made“ 

generácia. Koncom 20. storočia nám informačné 
technológie vtrhli do života, teda aj do nášho 
pracovného či tvorivého procesu. Počítače, 
notebooky, tablety, smartfóny s ich programa-
mi a grafickými systémami sú už bežné nielen 
pre architektov. Ich rýchly progres je pre mladú 
generáciu už samozrejmosť a pre nás starších 
dôvodom na neustále „dovzdelávanie sa“. IT nám 
úžasne zefektívňujú a zrýchľujú prácu v komu-
nikácii, štúdiu, tvorbe a realizáciách konceptov. 
Sledujem a obdivujem mladých, ich zručnosti, ako 
bez problémov a s úplnou samozrejmosťou vedia 
prechádzať z reality do virtuality. V mnohom sa 
musím od nich učiť, snažím sa ich pochopiť…
Liberálna forma štúdia na zahraničných školách 
sa už uplatňuje aj u nás. Architektúra ako forma 
vzdelania a aj ako profesia je prístupnejšia. Prax 
však vyselektuje jedincov, ktorí sú „povolaní“ 
robiť architektúru. Mám jednu úsmevnú príhodu, 
keď som cestoval v 80–tych rokoch ešte vlakom 
do Dánska na stretnutie zahraničných architektov. 
Po nalodení na trajekt v Sassnitz vstúpil do kupé 
elegantný dánsky colník, pozdravil a vypýtal 
si pas. Listoval v ňom a napokon sa ma opýtal: 
Sie sind Architekt? Odpovedal som: Ja, ich bin 
Architekt. Nakoniec chytil pečiatku, vrazil ju do 
pasu a povedal: Ich bin Architekt auch. Gutte 
Reise! 

ID: A čo taký človek, čo sám nevytvo-
ril architektonické dielo, ale venuje sa 
architektúre, báda, píše knihy, vyjadruje 
sa k problémom, má podnetné a originálne 
myšlienky… môže ten učiť architektúru? 

IG: Architektúra je multidisciplinárna disciplína. 
Nielen moderná, ale už aj historická architektúra 
mala svojich tvorcov, teoretikov, vedcov, estétov, 
historikov. Všetci sa podieľajú na analýzach 
a tvorbe princípov a metód architektonickej 
tvorby, tej súčasnej i vizionárskej (Jan Kaplický, 
Tomáš Žáček) a tá z pozemskej až do architek-
túry vesmírnej (David Nixon, Ondřej Doule). 
Disciplíny ako sú teória, filozofia, estetika sú už 
samozrejmou súčasťou osnov výuky nielen na 
architektonických školách, ale aj humanitných 
a umeleckých. V modernej i súčasnej architektúre 
sú známe mená, ktoré vedeli obsiahnuť úžasne 
širokú škálu disciplín, podmieňujúcich ich tvorbu. 
Napr. Le Corbusier, Adolf Loos, Peter Eisenman, 
Rem Kolhaas, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi 
a iní. Samozrejme, že teoretici, kritici, historici sú 
potrební nielen pre prax, ale najmä pre školy. 

ID: Čo je pre Teba architektúra? 

IG: Architektúra je pre mňa tvorivý proces. Tvorba 
kvalitného životného t.j. obytného a pracovného 
prostredia je pre existenciu jedinca a spoločnosti
/ľudstva fundamentálnou. Povolania architekta, 
učiteľa, lekára považujem nielen za najdôleži-
tejšie ale aj najkrajšie. Architektonická tvorba 
má široký spoločenský záber: od regionálneho 
plánovania, urbanizmu, cez architektúru objektov 
končiac interiérom. Dnes obsiahnuť všetko nie je 
možné, preto sú špecializácie.
Architektúra ako odbor balansuje medzi umením 
a technikou, je tiež podmienená humanitnými, 
ekonomickými ale i politickými vedami. Veľmi 
veľa architektov v modernej dobe prešlo re-
meslom, dokonca aj dnes. Slávny Bauhaus je pre 
mňa stále inšpiratívny. Symbióza remesiel a ume-
nia tam bola samozrejmosťou. Každý veľký archi-
tekt v renesancii bol v prvom rade kamenár, až 
potom sa stal staviteľom-architektom. Aj ja som 
sa popri mojom otcovi, majstrovi umeleckých 
remesiel, vyučil remeslu, čo ma tiež inšpirovalo 
byť architektom. U mladých kolegov mi chýbajú 
znalosti previazania architektonických konceptov 
s ich realizáciou, t.j. staviteľského remesla. 
Tvorba architektonického konceptu a spraco-
vávanie jednotlivých projektových stupňov sa 
vďaka moderným IT skrátili na minimum. Som ale 
názoru, že architektúra nie je u nás spoločensky 
žiadanou a uznávanou profesiou, už vôbec nie je 
umením. Architekti robia servis niekomu, ktorý 
rozhoduje: na mojom, za moje a ako ja chcem. 
A slúžiť niekomu je niečo úplne iné, ako tvoriť 
architektúru. Chýba nám väčšia osveta.

ID: Dnes sa odvolávame na modernu, ale 
upozorňujeme aj na dobrú architektú-
ru z čias socializmu. Spoločnosť vtedy 
architektúru žiadala a podporovala, dnes 
sa architektúra z verejných zdrojov stavia 
minimálne. Čo si o tom myslíš? 

IG: Za tridsať rokov Československej republiky sa 
postavilo toľko kvalitnej architektúry z hľadiska 
spoločenskej potreby, že je to obdivuhodné. A keď 
si porovnáme vtedajšiu dobu s našimi dvad-
siatimi piatimi rokmi existencie samostatného 
Slovenska, v tomto skóre teda naozaj prehrávame.
Momentálne pôsobím na Katedre architektúry 
Fakulty stavebnej VŠB TU v Ostrave. Fakulta sa 
nachádza v okrajovej polohe známej mestskej 
časti Ostrava–Poruba. Jej jadrom je monumen-
tálne sídlisko Poruba postavené v 50-tych rokoch 
v štýle Sorely. Som prekvapený, aký poskytuje 
jasný, proporčne vyvážený priestorový koncept. 
Musím priznať, že humánnejší, ako okolité pane-
lové súbory.
Väčšina dnešného sprivatizovaného historického 
i moderného stavebného fondu a pozemkov už 
nie je pod verejnou či štátnou správou. Zo strany 
vlastníkov nie je ochota to dedičstvo zveľaďovať, 
ale čakať, kým nedôjde ku samodeštrukcii a po-
tom ich nahradiť „novostavbami“. A zväčša bez 
verejných súťaží, ale priamymi zadaniami. Nie je 
núdza o to, že sa nedodržiavajú zákony, vyhlášky, 
regulácie. Však sa to časom vyrieši… ako, vieme. 
Dvadsať rokov sme nemali klauzulu, ktorá by na 
verejné zákazky požadovala vypísanie verejných 
anonymných architektonických súťaží. Aj keď 

doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD., Dr. h. c.

Urbanisticko-architektonická štúdia Petržalka IV — Centrum, STP,
Autori:  I. Gürtler, J. Talaš, Š. Mačai, S. Talaš, M. Tengler, 1976

NKP Kalište, 
Autori: I. Gürtler, J. Jankovič, J. Talaš, 1984
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mlynica 
na miesovu 
cenu 2019

Mimoriadna kvalita súčasných architektonických 
diel býva raz za dva roky zhodnocovaná Cenou 
Miesa van der Rohe. Slovensko posiela svoje 
nominácie od roku 1998, no zatiaľ cenu nezískal 
žiaden slovenský architekt, ani žiadne architek-
tonické dielo. Cena Európskej únie, ktorú od roku 
1987 udeľuje Európska komisia, Európsky parla-
ment a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone 
bola doteraz udelená pätnásťkrát a z toho len 
v roku 2015 architektúre, postavenej v krajine 
bývalého východného bloku, v Poľsku. Išlo o Novú 
filharmóniu v Štetíne, jej fascinujúca architek-
túra bola zrealizovaná v roku 2014. Filharmóniu 
nenavrhli poľskí architekti, ale vzišla z medzi-
národnej súťaže v roku 2007. Autormi sú Talian 
Alberto Veiga a Španiel Fabrizzio Barocci, ktorých 
prihlásenie sa do súťaže je tak trochu kuriózne: 
vďaka poľskej praktikantke, ktorá u nich vtedy 
pracovala a presvedčila ich a preto, že kvôli kríze 
nemali dosť práce doma. 
Cena Mies van der Rohe má za úlohu poukázať na 
hlavný príspevok európskych profesionálov pri 
vývoji nových myšlienok a technológií, ponúka 
možnosť pochopiť kultúrnu úlohu architektúry 
v budovaní našich miest, kladie si za cieľ podporiť 
architektúru stimuláciou veľkého pohybu pro-
fesionálnych architektov po celej Európskej únii 
a podporiť mladých architektov, ktorí začínajú. 

Typologická štruktúra doteraz ocenených diel: 
banka, terminál letiska, štadión, stanica, národná 
knižnica, kúpele, depo električiek, veľvyslanectvo, 
tri koncertné budovy, tri múzeá a jeden príklad 
kolektívneho bývania a revitalizácie obytného 
domu poukazuje, že v prevažnej väčšine ide o ar-
chitektúru určenú občanom, teda pre verejnosť. 
V priebehu histórie udeľovania ceny sa nositeľmi 
stali významní architekti ako Álvaro Siza, Norman 
Foster, Nicholas Grimshaw, Peter Zumthor, Zaha 
Hadid, Rem Koolhaas, David Chipperfield, ateliér 
Snøhetta.
Súčasná slovenská architektúra doteraz zvlášť 
významne nezamútila medzinárodné vody. Zdá 
sa, že tento rok tu istá šanca je. Porota v zložení 
Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, 
Stefan Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María 
Langarita a Frank McDonald vybrala v Barcelone 
okruh finalistov, pričom diskutovala o súčasných 
výzvach a trendoch v európskej architektúre. Do 
užšieho výberu z takmer štyristo diel (383), v kto-
rom sa uchádzalo o priazeň sedem architektúr zo 
Slovenska, sa dostala medzi štyridsať nomino-
vaných finalistov Mlynica. Konverzia Mlynice od 
Gutgut, zrealizovaná v roku 2017 už prešla domá-
cim sitom kvality v odborných kruhoch a našla 
odozvu aj vo verejnosti. Získala Cenu CE.ZA.AR 

 – Irena Dorotjaková
 Zdroj  foto: Archinfo, https://lnk.sk/lIQ4 – 

2018 v kategórii Občianske a priemyselné budovy 
a bola nominovaná na Cenu Dušana Jurkoviča 
aj na Cenu časopisu Arch. Autormi Mlynice sú 
Gutgut: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana 
Benková, Tomáš Vrtek, spolupracovali na nej 
Roman Žitňanský, Katarína Bergerová a Patrícia 
Botková. Vďaka nim sa z bývalej industriálnej 
budovy, čisto výrobného charakteru po rekon-
štrukcii stal moderný objekt, určený na kultúrne 
podujatia, firemné prezentácie, administratívu 
a v malom rozsahu aj na bývanie vo voľných 
dispozíciách. Uvidíme, či tím Gutgut a sloven-
ská architektúra uspejú, konkurencia je silná. 
Podrobné nominácie sú na: 
https://www.miesarch.com/archive/.

Z niektorých vyspelých európskych krajín bolo 
nominovaných aj viac diel ako dve, napríklad 
z Francúzska sedem diel, päť zo Španielska, tri 
z Rakúska. Z krajín bývalého východného bloku 
boli nominované dve architektúry z Rumunska, po 
jednej z Poľska, Srbska, Estónska, Albánska a naša 
Mlynica. Už terajšia nominácia Mlynice do užšie-
ho výberu sa dá pokladať  za  úspech Slovenska. 
Na druhej strane, „the winner takes it all“, a preto 
nám zostáva len držať Števovi Polakovičovi s tí-
mom palce a počkať si, lebo výsledky Ceny Mies 
van der Rohe budú známe v apríli 2019.

sa niekedy tak udialo, málokedy boli výsledky 
prezentované verejnosti s verejnou diskusiou. 
Participácia obyvateľstva v okolitom Rakúsku pri 
riešení verejných problémov, i urbanistických či 
architektonických je samozrejmosťou. Ale aj tá 
architektúra tam potom má inú úroveň.
Človek ide po ulici a zrazu zistí, že niekde niečo 
vyrástlo a z webových stránok sa horko-ťažko 
dozvie, či to malo vôbec architekta a akého. 
V poslednom čase sa zdá, že sa to trochu mení, 
lebo sa vyskytli súťaže, ako napr. na Cvernovku, 
na Námestie slobody, no stále to nie je 
samozrejmosťou. 

ID: Sami mladí cítia, že je treba o lepšiu 
architektúru súťažiť. Peter Lényi vypracoval 
v roku 2016 Manuál súťaží návrhov… máme 
generáciu šikovných architektov štyridsiat-
nikov. Čo Ty na to? 

IG: Generácia našich štyridsiatnikov už mala 
možnosť stážovať, či študovať a pôsobiť v zahrani-
čí, zúročili to, no nemajú to ľahké presadiť sa, 
dostať sa ku významným konceptom. Pri veľkých 
a významných témach uprednostňujeme renomo-
vaných zahraničných architektov. Otázkou je, či 
ich koncepty zapadajú do urbanistickej štruktúry 

Bratislavy a nie sú to skôr omyly, ktoré likvidujú 
nielen historické veduty Bratislavy, ktorá nemá 
mierku Londýna, či Viedne.
Žijeme zložitú a rýchlu dobu, nestačíme riešiť 
veľmi naliehavé otázky aj v oblasti architektúry 
a budúcnosť nám to spočíta. Keď chodím po 
Rakúsku, Švajčiarsku, porovnávam primerané síd-
la s Bratislavou, musím konštatovať, že je to tam 
citlivejšie a prijateľnejšie nielen pre obyvateľov, 
ale i mestá. Nakoniec, netreba ísť až tak ďaleko, 
stačí ísť do Brna, alebo do Zlína. Tam inter-
vencie v rámci modernizácie nie sú len objekty 
„sklenených fasád“ a mrakodrapov, ale komplexne 
sa riešia mestá ako celky a to hovorí o lepšej 
previazanosti spoločnosti s architektúrou. 

ID: Ďakujem za rozhovor. 

– Rozhovor pripravila a zhovárala sa Irena Dorotjaková, 
rozhovor bol autorizovaný IG. 

Projekty a foto: Archív IG. –

1. „To, že študentov z ateliéru Ivana Gürtlera prezývali 
Gürtlerjugend je všeobecne známym faktom. Pomenovanie 
vzniklo v prostredí Fakulty architektúry a malo mierne 
pejoratívnym spôsobom poukázať na špecifickosť pedagóga 
a jeho poslucháčov. Faktom je aj to, že také zjednodušujúce 
označenie sa na Bratislavskej Fakulte architektúry celé de-
saťročia nikomu inému neušlo.“  MORAVČÍKOVÁ: Henrieta: 
Gürtlerjugend. Absolventi školy Ivana Gürtlera v kontexte 
súčasnej slovenskej architektúry. In: Katalóg k výstave Made 
in IG. Študenti a diplomanti doc. Ivana  Gürtlera 1991-2008, 
Fakulta architektúry STU, Bratislava, Design Factory, SAS, 
Bratislava, 2008. s.1.

2. http://www.stavebni-forum.cz/sk/article/16344blok-profesij-
ne-zoskupenie-so-sirokospektralnym-zaberom/

3. český výraz, po slovensky znamená živelný, nekontrolova-
teľný, búrlivý

Hlavná stanica ČSD Bratislava, urbanisticko-architektonická súťaž, 
Autori: Ivan Gürtler, Andrej Gürtler, Michal Hanuščák, Tomáš Jávorka, 1988

Rodinný dom Bratislava -Rusovce, 
Autor: Ivan Gürtler, 2012.

Obytný dom ZÚ ČSFR, Wien, Penzingerstrasse 114, 
Autori: Ivan Gürtler, Juraj Talaš, 1978-81

Realizácia polyfunkčných objektov D, E, F, Šancová ulica 
a Unicredit,  Bratislava, 
Autori: Ivan Gürtler, Juraj Karásek, 1998-2002
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na akadémii 
v kodani

o kodaňskom cita
Centrum pre informačné technológie a archi-
tektúru (Centre for Information Technology and 
Architecture – CITA) na Kráľovskej dánskej aka-
démii výtvarných umení v Kodani vzniklo v roku 
2005 a považuje sa za inovatívne výskumné 
centrum, ktoré skúma rôzne prepojenia medzi 
architektúrou a digitálnymi technológiami. CITA 
skúma ako súčasné formovanie digitálnej kultúry 
ovplyvňuje architektonické myslenie a prax, 
vplyv nových digitálnych výrobných nástrojov, 
digitálnych postupov a procesov na architek-
tonickú tvorbu. Centrum úzko spolupracuje 

s praxou a priemyslom. Využívajú sa tu návrhové, 
na praxi založené výskumné metódy, kde sa 
prvotne vytvorí koncept, neskôr návrh a následne 
sa realizujú pracovné prototypy. CITA spolupra-
cuje s interdisciplinárnymi partnermi z oblasti 
počítačovej grafiky, robotiky, umelej inteligencie 
a praxe v oblasti dizajnu nábytku, módy a textilu, 
priemyselného dizajnu, filmu, tanečného a inte-
raktívneho umenia. 
Význam centra CITA potvrdzujú už pravidelné 
inštalácie na Bienále architektúry v Benátkach. 
V roku 2018 na 16. ročníku sa prezentovali 
projektom ISOROPIA, ktorý predstavil hru s rov-
nováhou a stabilitou. Na mieru pletené textílie 
s presne navrhnutými materiálmi s potrebnými 
vlastnosťami podporili ohýbanými sklenenými 
prútmi, ktoré spolu našli rovnováhu a tvar. 
ISOROPIA teda skúmala, ako navrhnúť interak-
tívne správanie. Ťahové sily aktívneho skleného 
vlákna v ISOROPII vyvažoval pletený textilný 
systém. Vytvorila sa tak stabilná rovnováha, ktorá 
zabraňuje protiváhe ako v tradičnej membránovej 
architektúre. Rozvinutá metóda návrhu umožňuje 
pochopiť interakciu medzi materiálovými systé-
mami a navrhnúť ich vzťah. (Obr. 1, obr. 2) 
CITA – výskumné centrum založilo aj CITA studio
 –ateliér pre študentov, kde môžu byť samotní 
študenti súčasťou výskumu a so svojimi projek-
tami sa môžu priamo podieľať na výskumnej čin-
nosti. Je to časť centra založeného pre študentov 
a funguje vo forme ateliéru architektonického 
navrhovania. CITA studio ponúka dvojročný 
magisterský program v rámci KADK. A v každom 
ročníku je približne 15 študentov, takže spolu asi 
30 študentov. 

o pobyte na kadk
V rámci pobytu na akadémii KADK v novembri 
2018 s pomocou programu na podporu mladých 
výskumníkov, som bola súčasťou výskumného 
procesu na projekte FLORA ROBOTICA, podobne 
aj vyučovacieho procesu v CITA studio a konferen-
cie s názvom Practice Futures: Expanding infor-
mation modelling for a new material age. Všetky 
procesy v CITA, aj výskumné aj vzdelávacie, 
fungujú na experimente. Jedná sa o porozumenie 
vzťahu medzi materiálmi a následné použitie 
princípu ich interakcie v architektúre. Snažia sa 
priniesť nový poznatok, pozrieť sa na architektúru 
z nových uhlov. (Obr. 3 a obr 4.)
Výskumný proces FLORA ROBOTICA vznikol 
z dôvodu naliehavosti a aktuálnosti celosvetovej 
témy ekológie. Výskum je tu založený na tom, 
že v miestnosti bez možnosti dosahu slnečných 
lúčov pozorovali a vyvíjali tri rôzne prostredia 
s rôznymi formálnymi a svetelnými parametrami. 

Pripravovali tak prostredia pre ideálny zámerný 
rast rastlín podľa meniaceho sa umiestnenia 
LED-osvetlenia, ktorým sa bude meniť smerova-
nie rastu rastliny. A tak sa postupne budú snažiť 
rastlinu vyvinúť tak, aby sa prirodzene zaplietla 
do predpripravenej mriežky. V prípade pozitív-
nych výsledkov a overenia materiálov, prostredia, 
statiky, procesu, celkovej metódy by sa tento pro-
ces ďalej rozvíjal už na konkrétnom zakompono-
vaní štruktúry do budovy. Pri celom výskumnom 
procese využívajú simulácie z dôvodu rýchlejšie-
ho porozumenia správania a rastu. Táto možnosť 
umožňuje efektívne zistiť vplyv zmeny svetelných 
parametrov, parametrov vzduchu či pôdy na dané 
izolované prostredie. Vždy sa prejavuje snaha 
o maximálne pochopenie materiálu, s ktorým sa 
pracuje, a prostredia, v ktorom sa pracuje.
Pri rozhovore s vedúcim CITA studio (vedúcim 
študentov) Philom Ayresom sme zisťovali ako 
štúdio pre študentov funguje. Na začiatku semes-
tra je šesť intenzívnych týždňov, v ktorom sa robia 
tri workshopy zamerané na tri rôzne odvetvia, 
ktorým sa CITA venuje (podrobnejšie v nasle-
dujúcom rozhovore s profesorkou Thomsen). 
Tieto workshopy sú plne podporené tutoriálmi, 
mate riálmi, teóriou, filozofiou a manuálmi na 
ovládanie strojov, ktoré študenti majú k dispozícii 
neustále v akademickej dielni. To je časť semes-
tra, v ktorom veľmi intenzívne študenti dostávajú 
informácie na základe, ktorých sa majú rozhod-
núť, ktorá oblasť ich najviac láka, nájsť si to, čo 
ich zaujalo a v čom by chceli pokračovať v tvorbe. 
Musia prísť na svoju vlastnú definíciu zadania, 
ktorá môže byť spojená s materiálom (textil, kov, 
drevo, …) alebo so strojom a jeho nastaveniami 
(laserová rezačka, fréza, 3D tlačiareň, robot, …). 
Najpodstatnejšie pre študentov je maximálne 
pochopenie problematiky, aby si vedeli vytvoriť 
vlastné názory a osvojiť myšlienky, ktoré budú 
rozvíjať v celom nasledujúcom štúdiu. Od začiat-
ku študenti pracujú s reálnym fyzickým materiá-
lom, tvoria prototypy, formy, zisťujú a spoznávajú 

správanie materiálu (pozorujú ohyb, točenie, 
záťaž), ktoré sa snažia podporiť návrhom. Učia sa 
na logike materiálov. Následne vytvárajú simu-
lácie, ktorými vytvoria veľkú škálu možností, za 
krátky čas. Takže sa jedná o dosť efektívnu prácu, 
ktorá si však vyžaduje veľa externých poznat-
kov. Phil Ayres povedal, že stále sú vítané nové 
myšlienky od študentov a zaujímavé myšlienky 
často zaradia priamo do výskumu CITA. A práve 
takéto prepojenie výučby a výskumu dáva celému 
kolektívu veľký zmysel. Phil Ayres pri konzultácii 
so študentami nezabudol párkrát poznamenať 
nutnosť fenomenológie priestoru a vyvolanie 
pocitov z priestoru, ktorý sa navrhuje. Študenti 
samozrejme považujú za veľmi náročné, že si 
majú postaviť tému sami, ale profesori tvrdia, že 
je to pre nich najviac zmysluplná cesta, pretože 
najlepší projekt býva práve ten osobný.
Súčasťou teoretickej podpory CITA studio je 
predmet Perspektívy výpočtu v navrhovaní a te-
órii (Perspectives on Computation in Design and 
Theory), v ktorom sa rozoberajú prečítané texty. 
Výber čítaných textov je vždy prispôsobený pred-
chádzajúcej diskusii na hodine a tematike, ktorá 
je rozoberaná v praktickej časti ateliéru. Texty sú 
vždy rôzne názorovo orientované a študenti sa 
môžu prikloniť k nejakej myšlienke, ale samozrej-
me vyjadriť aj svoj vlastný názor. Bolo pozoru-
hodné pozorovať, že študenti pri diskusii mali 
veľmi racionálne názory, ktoré boli často spojené 
s človekom ako ľudskou bytosťou, pre ktorú sa 
architektúra tvorí. Zaujímavé boli myšlienky, že 
technológie máme k dispozícii na to, aby sme 
nimi zabezpečili lepšie podmienky na život, aby 
sme našli spôsob ako ich využívať v dobrom pre 
ľudstvo a nie, aby na nich určití jedinci bohatli 
a aby boli zneužívané iba v prospech pár jedincov 
sveta. V diskusii sa rozoberala aj krása v archi-
tektúre a jej významy. Zaujímavý bol názor, že 
krása je jazyk, ktorým sa vedia ľudia dorozumieť, 
je to pochopenie a spolupráca, a výsledná forma 
je už len výsledok tej krásy. Samozrejme, jeden 
z opačných názorov bol, že krása bráni inová-
ciám, lebo v mysliach ľudí už je veľa zaužívaných 
výrazov krásy, ktoré sú pre nich trvalé a večné. 
Alebo názor, že krásu tvoria skúsenosti. Krásu 
spoznávame od malička, ale naozaj vieme povedať 
čo je pekné v umení a v architektúre, až keď máme 
o tom nejaké vedomosti a spoznáme to. Diskusia 
o predstavivosti v architektúre a klientoch, ktorá 
rozoberá reálny stupeň architektonickej tvorby, 
viedla k názoru, že sú ľudia – inovátori, ktorí si ve-
dia sami predstaviť aj to, čo ešte nie je vymyslené, 
ale väčšinou sú ľudia, ktorí si vedia predstaviť len 
to, čo bolo vymyslené a opätovne to použiť. To 
býva častým problémom komunikácie architekta/

dizajnéra s klientom, ale aj s inými profesiami 
v rámci architektonickej výstavby (staviteľ, 
ekonóm, developer, …). Veľa takých a iných 
podobných tém bolo a stále je rozoberaných na 
teoretických hodinách. Samozrejme niekedy vzni-
kajú aj búrlivé diskusie plné opačných názorov, 
ale aj taká je forma výučby a hľadania svojho 
vlastného názoru a postavenia v spoločnosti na 
akadémii v Kodani.
Podľa môjho názoru, pokiaľ chce človek rozumieť 
počítačovému navrhovaniu, porozumieť inštalácii, 
ktorá vznikla týmto spôsobom (napr. ISOROPIA 
na Bienále architektúry v Benátkach 2018), ak 
chce hodnotiť jej význam a zmysel, musí mať 
minimálne základné poznatky o počítačovom 
navrhovaní, inak si ťažko vytvorí názor presne na 
to, čo dielom/inštaláciou/performance chcel autor 
povedať. Vezme si z toho maximálne materiálovú, 
svetelnú, formálnu, atmosférickú a inú inšpiráciu. 
Tento spôsob tvorby sa nedá hodnotiť bez vedo-
mostí a pochopenia práce programov, správania 
materiálov, nastavenia metodiky práce a procesu 
výroby.

Od začiatku vzniku výskumného centra CITA 
bola jeho vedúcou postavou profesorka Mette 
Ramsgard Thomsen. Doktorandka Tatiana 
Vozárová, ktorá absolvovala študijný pobyt 
v rámci doktorandského štúdia na KADK sa s ňou 
porozprávala o výskume a výučbe v CITA. (Obr. 5)

TV: Aká bola Vaša predstava výskumného 
centra CITA na začiatku založenia a ako sa 
centrum vyvinulo až do dnešného dňa?

MRT: Výskumné centrum CITA som založila 
v roku 2005, takže pred nejakými trinástimi 
rokmi. Dá sa povedať, že som tu bola iba ja. Bolo 
to úplne iné ako pracovať v skupine, v kolektíve. 
Prišla som na KADK so skúsenosťami z dokto-
randského štúdia v oblasti počítačových vied 
a architektúry. Najprv som sa začala viac zaujímať 
o virtuálnu a augmentovanú (rozšírenú) realitu, 
ale veľmi rýchlo som zmenila môj smer záujmu 
na fyzické materiály, ktoré má zaujali tým, že sú 
spojené s remeselnou fyzickou prácou a nejde 
len o kreslenie vo virtuálnom svete. Aplikovaním 
získaných poznatkov ohľadom smart (inteligentné 
technické) textílií a ich širšom využití v architek-
túre, som začala tvoriť série väčších textilných in-
štalácií. Hneď prvotnou víziou CITA bolo vytvoriť 
rôzne oblasti kompetencií, a až do dnešnej doby 
to ostalo nezmenené. Kolegovia pracovali s myš-
lienkou o digitálnej fabrikácií, takže sme túto 
oblasť záujmu nazvali „digital formation“. Ďalej 
sme založili oblasť „behaving architecture“, ktorá 
sa venuje aktívnym systémom, ktoré vytvárajú ak-
tívnu adaptívnu architektúru. Ďalej sa venujeme 
„interface ecologies“, kde sa robia zobrazovacie 
práce. Sama som v tejto oblasti pracovala len na 
pár projektoch, stále ich môžete nájsť na našej 
webovej stránke. Odvtedy sme založili aj „com-
plex modelling“ a „new materials“ ako centrum 
pre ďalšie záujmy a aktivity. Ale tie prvé tri sú 
centrálne a vybudovali sa hneď na začiatku. Nie 
som si istá či na začiatku bola jedna silná vízia, 
ktorej sme sa držali, išlo skôr o súhrn myšlienok 
a záujmov, ktoré boli relatívne stále rozvíjané 
a dôsledkom toho dodatočne pozmeňované.

TV: Takže na začiatku bola CITA hlavne 
výskumným centrom? Ako nastal záujem 
získané poznatky ďalej rozširovať prostred-
níctvom ich výučby medzi študentov?

MRT: Začali sme ako výskumné centrum približne 
od roku 2011 a neskôr, od roku 2012 až 2013, 
sme vytvorili štúdio pre študentov. Určené bolo 
hlavne na budovanie skúseností v pokročilom po-
čítačovom navrhovaní. Momentálne sme v dobe, 
keď je po tomto veľký dopyt v kanceláriách, ale 
aj na školách. Aj iné rôzne oblasti vyžadujú dnes 
študentov, ktorí vedia modelovať a využívať 
novodobé technologické vymoženosti, a preto 
sme považovali za potrebné, aby vznikla taká 
skupinka študentov, ktorá ovláda tieto nástroje. 
Ale samozrejme nie každý človek má predpoklady 
na to, aby v tom bol zručný, skôr sme sa snažili 
vytvoriť na škole aj takúto digitálnu kultúru.

TV: Na CITA projektoch sa nedá nevšimnúť, 
že konkrétne Vaše meno je vedené hlavne 
pri projektoch s textilom. Ako ste sa Vy 
osobne dostali bližšie k textilu a k myšlien-
kam, že s ním treba začať pracovať a rozví-
jať ho? Čím Vás zaujal práve tento materiál, 
bola to len zhoda náhod alebo ste presne 
vedeli kadiaľ sa vybrať?

MRT: To sa stalo hneď na začiatku. Prvý projekt, 
ktorý som vytvorila tu v CITA pracoval hlavne 
s textíliou, hoci nikdy predtým som s ňou nepra-
covala. Keď som sem prišla, úplne na začiatku 
sme pracovali na procese uvedenia štruktúry do 
pohybu, ale pokiaľ si dobre pamätám, nakoniec 
sme celý projekt vyhodili. Celé sa to rozbilo. 
Pracovali sme na zopár školských projektoch 
a hneď potom som začala pracovať s pletením, 
s ktorým som sa bližšie oboznámila v Brightone, 
kde som stretla kolegyňu, ktorá mi ukázala prácu 
na pletacom stroji. Veľmi ma to zaujalo, pretože 
spôsobom, ktorým táto technológia funguje, sme 
vedeli docieliť predstavu, ktorú sme vtedy mali 
v hlave. Dalo nám to možnosť vytvárať textílie 
rôznych vlastností, dokonca aj také, ktoré sú 
hyperbolické a môžeme im dať rôznorodé tvary. 
Verila som, že pre architektov je to veľmi prevrat-
ná radikálna myšlienka. Myšlienka, kde si my sami 

môžeme vyrábať naše vlastné textílie a iné mate-
riály. Tak sme pracovali hlavne so smart textíliou 
a s výpočtom vrstvenia, ktoré sa stalo základom 
pre zabudovanie ovládacieho systému, ktorý 
prenáša snímaný materiál. Celé ovládanie sa pre 
nás stalo zaujímavé hlavne z pohľadu správania 
sa materiálu. Každý materiál sa sám o sebe nejak 
správa, ale musíme s ním zaobchádzať vhodným 
spôsobom. A programovanie používame hlavne 
z dôvodu stvárnenia, ako formujeme veci a ako si 
vieme vybrať vhodné správanie materiálu, ktoré 
nás zaujíma najviac a následne vytvoriť inštaláciu 
v reálnom priestore.

TV: Taktiež konkrétne v prípade projektu 
ISOROPIA, ktorý sme si nemohli ne-
všimnúť na výstave Bienále architektúry 
v Benátkach 2018, ste si produkovali 
vlastný textil sami alebo ste spolupracovali 
aj s inými obormi? Navrhujete aj technolo-
gickú štruktúru textilu z pohľadu výroby?

MRT: Textílie navrhujeme a vyvíjame sami pokiaľ 
sme toho schopní. Nakoľko stroje takej veľkosti 
nemáme v CITA, na projekte ISOROPIA sme spo-
lupracovali s kolegami z Portugalska, ale textílie 
sme navrhli sami. (Obr. 6)

interview s mette 
ramsgard thomsen

– Ing. arch. Tatiana Vozárová, doktorandka FA STU, 
pobyt na KADK november 2018 –

1, ISOROPIA – Bienále architektúry v Benátkach 2018 
Zdroj: kadk.dk/en/case/isoropia

2, Interiér ISOROPIA – Bienále architektúry v Benátkach 2018 
Zdroj: kadk.dk/en/case/isoropia

3, Fotografia z konferencie Practice Futures: Expanding infor-
mation modelling for a new material age. 
Na zábere Martin Tamke — zástupca CITA. 
Foto: Tatiana Vozárová, 2018

4, Fotografia výstavy konferencie Practice Futures: Expanding 
information modelling for a new material age. 
Foto: Tatiana Vozárová, 2018

5, Mette Ramsgard Thomsen- zakladateľka CITA 
Zdroj: kadk.dk/en/news/eliteforsk-pris-til-professor-mette-ramsgaard

6, THAW- Projekt podporený spoluprácou s Behnam 
Pourdeyhimi, NC State University, College of Textiles.  
Zdroj: kadk.dk/en/case/thaw
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TV: Myslíte si, že je možné s týmito textí-
liami pracovať na ešte vyššej smart úrovni? 
Veríte, že raz tieto štruktúry budú súčasťou 
veľkých fasád a mohli by byť viac mecha-
nické a pohyblivé podľa potreby? Mohla 
by byť taká štruktúra napríklad prepojená 
s umelou inteligenciou a tým posunúť 
architektúru na hypersmart úroveň?

MRT: Určite. Všetko sa vyvíja, zlepšuje časom, aj 
na príklade ISOROPIA sme sa naučili, že štruktúra 
samotná sa v skutočnosti zmenila v priebehu 
času. Nemyslíme si, že tieto veci môžu trvať 
večne, nevieme ani ako sa konkrétne natiahnu 
či postupne ohnú. Napríklad drevo, ak to drevo 
ohneme a vrátime sa neskôr, nikdy to už nie je to 
isté, lebo drevo si oddýchne, ustáli svoj tvar a už 
v ňom nie je to napätie ako pri procese ohýba-
nia. Materiály, s ktorými pracujeme až takýmto 
vplyvom nepodliehajú, preto môžeme pracovať 
s vysokovýkonným systémom. Neviem ako kon-
krétne myslíte prepojenie s umelou inteligenciou, 
ale keď sa na to pozriem z pohľadu inteligentného 
modelovania, myslím si, že veľmi zaujímavé by 
bolo jej väčšie použitie v zmysle takom, v akom 
pracujeme v tvorbe textilných vzorov, ktoré tiež 
vieme presne navrhnúť. A samozrejme, štruktúru 

v inštalácii ISOROPIA sme sa pokúsili uviesť do 
pohybu, dokonca na jednom zo študentských 
workshopov, sme s pomocou študentov hľadali 
možnosti jej pohybu. Workshop bol zaujímavý, 
ale v tomto bode sme neboli veľmi úspešní. 
A zatiaľ nemám ten pocit, že sme našli skutočné 
odpovede. 

TV: Pracujete s textilom už dlhé roky. 
Poznáte ešte ďalšie iné rozvojové možnosti 
alebo hranice či vízie, osobné sny, ako by 
ste ešte chceli pracovať s textíliami ďalej? 
Dá sa to stále ešte posúvať ďalej?

MRT: Áno, samozrejme dá. Jedná sa o veľmi 
bohatú kultúru materiálovej tvorby. A architekti 
sa v minulosti nikdy nezamýšľali nad tým ako 
textíliu lepšie integrovať do architektúry. Vždy 
bola využívaná hlavne v interiéroch v podobe 
závesov a iných dekorácii. My textíliu využívame 
viac v zmysle spojenia konceptu stanu a tapisé-
rie. Takže máme koncept stanu v zmysle ako to 
budujeme, konštruujeme ako napríklad využitie 
v membránovej konštrukcii v ISOROPII. Podobne 
máme aj tapisérie, čo je napríklad projekt ten 
aj ten (ukazuje projekty v CITA), kde s textíliou 
pracujeme ako s dekoráciou a dávame zmysel 
interiéru priestoru. Je to veľmi zaujímavý vzťah, 
myslím si, že je to veľká nepreskúmaná téma, 
v ktorej vidím ja osobne množstvo možností na 
objavenie. Počas tvorby ISOROPIE, sme pre-
mýšľali o tom aká veľká by v skutočnosti mohla 
vzniknúť, ako by sme ju dokázali aktivovať do 
pohybu a zároveň ako by pôsobila ak by sme do 
tejto textilnej štruktúry dokázali aplikovať tvorbu 
štrukturálnych vzorov a dekorácii. (Obr. 7)

TV: Rozumiem, že pri tvorbe sa snažíte plne 
porozumieť správaniu materiálu, že to ro-
bíte aj z dôvodu navrhovania efektívnejším 
spôsobom. Vzniká pri Vašej práci aj nejaký 
odpad? Ak áno, ako s ním pracujete, snažíte 
sa ho nejako použiť znova? Reuse? Upcycle? 
A aké ešte možné iné ekologické a udržateľ-
né prístupy praktizujete?

MRT: Veľmi záleží na projekte, na ktorom mo-
mentálne pracujeme. Napríklad v knitting (ple-
tacích) projektoch nevzniká vôbec žiaden odpad. 
Vytvoríme si presne taký tvar aký potrebujeme. 
Reálne nič nestriháme, nič sa nevyhadzuje. Ale 
každý projekt – inštalácia sa raz skončí a zdemon-
tuje sa. No my nikdy žiaden projekt nevyha-
dzujeme, všetko skladujeme v školskom sklade 
a veríme, že sa nám podarí nájsť miesto na jeho 
trvalú inštaláciu, či už v priestoroch školy alebo 

v iných verejných priestoroch. Samozrejme, celá 
tematika textilu a jeho priemyselnej výroby nemá 
dobrú reputáciu. Tam je bavlna a len na vyprodu-
kovanie veľkého množstva bavlny spotrebujeme 
veľké množstvo vody a celkový proces sušenia 
je veľmi nezdravý pre prostredie. Veľa procesov 
spojených s textilom nie je veľmi priateľských ani 
blízkych konceptu udržateľnosti, ale treba myslieť 
aj na to, čím to nahrádzame. Jednou z najzaují-
mavejších myšlienok je, že tento ľahký textilný 
priestor sa dokáže meniť. Môžeme pracovať 
s multifunkčnými priestormi a to je samozrejme 
veľmi udržateľný fakt, aby sme vedeli existovať 
v priestore, ktorý je použiteľný v mnohých iných 
podmienkach. Jeden priestor, ktorý sa vie adapto-
vať na mnohé požiadavky a prostredia. Záleží na 
kontexte ľudského myslenia, podobne sa pracuje 
takmer vo všetkých oblastiach, ktoré sa snažia 
pracovať s myšlienkou udržateľnosti. Záleží tiež 
na tom či sa pojem udržateľnosti chápe v mikro 
alebo makro mierke a čoho sa to konkrétne týka.

TV: Zisťovali ste aj Vy nejaké reakcie či 
pocity ľudí, ktorí navštívili vašu inštaláciu 
na Bienále architektúry v Benátkach alebo 
nejakú predchádzajúcu inštaláciu?

MRT: Nerobili sme žiadne takéto ani podobné 
hodnotenia založené na kvalitatívnych skúsenos-
tiach a zážitkoch, ale všimli sme si, že ľudia sa 
toho dotýkajú po celý čas. Normálne nechodíme 
okolo architektúry a nedotýkame sa jej stien, 
takže bolo viditeľné, že sa tam vytvára určité 
zameranie na zmysly, čo je tiež jeden z veľkých 
prínosov. Ak sa toho nedotknete, nezapamätáte 
si to. Ambícia po hmatateľnosti je stelesnená 
v projekte. A to je veľmi pekné. 

TV: Pri rozhovore s Vašimi študentmi vznik-
la diskusia o tom, kto vlastne vie tento 
druh priestoru správne pochopiť. Niektorí 
tvrdili, že tento priestor vie byť pochopený 
len ľuďmi, ktorí majú aspoň akúsi znalosť 
počítačového navrhovania, potom to vedia 
naozaj oceniť, lebo chápu metodiku. Iní 
však tvrdili, že architekti majú navrhovať 
pre všetkých ľudí a nechať slobodu v inter-
pretácii diela. Ako to vnímate: ako výsledok 
počítačového navrhovania alebo aj ako 
výsledok intuitívneho procesu, ktorý exis-
toval niekde v pozadí, nakoľko som počula, 
že napríklad čas na návrh a zrealizovanie 
ISOROPIE bol veľmi limitovaný? Alebo je to 
nejaké spojenie týchto dvoch prúdov?

MRT: Určite ide o spojenie oboch. Na návrh 
sme naozaj mali limitovanú dobu, a preto sme 
ISOROPIU čiastočne postavili na znalostiach 
z predchádzajúcich projektov. Celý projekt bol 
viac o tom ako tie znalosti stelesniť a aplikovať 
do priestoru. Myslím si, že z architektonického 
pohľadu je najviac zaujímavý interiér. Ten sme 
sa pokúsili znázorniť inak ako v predchádza-
júcich projektoch. Pripomína skôr jaskyňu či 
archu. Fyzický priestor bol neuveriteľne malý, 
v skutočnosti je 2, 3 metre vysoký a samozrejme 
návštevníci sa museli dostať dnu a poprechádzať 
sa. Tým pádom sme na stropnú konštrukciu 
mali maximálne 20 – 30 centimetrov, ak by sme 
celkovú hru s textilom zväčšili, ostal by veľmi 
malý priestor na pohyb. Preto mňa osobne láka, 
pokúsiť sa o inštalovanie znova, ale v priestore, 
ktorý ponúkne možnosť väčšej hry a expanzie do 
priestoru. 
Vždy predtým ako navrhujeme priestor, zamýšľa-
me sa nad tým ako bude vnímaný ľuďmi, aj tými 
ľuďmi, ktorí nepoznajú našu metódu. Je to špeci-
álna časť tvorby. Naša metóda je práca prvotne na 
skúškach, cez tvorbu prototypov až k finálnej rea-
lizácii. Pri skúškach používame zmenšené modely, 
vytvorené existujúcimi technikami a nástrojmi, 
ktoré máme k dispozícii. Ak máme ten proces 
za sebou, tak sa snažíme pýtať na otázky, nikdy 

nie na odpovede, ktoré môžeme poskytnúť. Pri 
tvorbe prototypov plne rozvíjame všetky metódy, 
ako návrh vymodelovať, čo robiť s informáciami, 
s materiálmi a ako to spojiť. Pýtame sa na všetky 
možnosti výroby, preto vzniká viac verzií prototy-
pov, aj sedem aj viac. Vždy si myslíme, že sme už 
v cieli, že nachádzame zaujímavé smery, no ak sa 
proces blíži k záveru, musíme si vybrať. A tento 
krok je najpodstatnejší. Finálne prevedenie sa už 
priamo dotýka presného priestorového kontextu. 
Práve priestorový kontext nám dovolí, aby sa 
projekt stal architektúrou a nie len technickým 
riešením.

TV: Prejdem kúsok k menej konkrétnym 
a viac filozofickým otázkam. Myslíte si, že 
tvorba CITA výskumného centra je umenie? 

MRT: Myslím si, že architektúra je umenie 
a myslím si, že projekty CITA sú architektúra. 
Takže nehovorím, že práce CITA sú umenie a nie 
sú architektúra. Ale ak je to architektúra, tak je to 
umelecká platforma. Viem, že tieto myšlienky sú 
na veľmi dlhú diskusiu, ale ten spôsob, v ktorom 
sú tieto projekty umením je práve ich hľadanie 
výrazu a vyjadrenia. V procese tvorby trávime veľa 
času, aby sme pochopili ako ich urobiť, aký jazyk 
je vlastný technike a metóde, ktoré využíva-
me, ako správne nastaviť spôsob analyzovania 
a hodnotenia dodatočných metód a metód 
výroby, ako zistiť čo vieme poskytnúť jazykom, 
ktorým pracujeme a čím sa tento jazyk môže stať 
a v akých stavoch sa javí ako zaujímavý a v akých 
nie. Myšlienka premýšľania o architektúre súvisí 
s väčším obrazom kultúry formálneho významu 
a keď hľadáme významy foriem, hľadáme aj 
významy vecí.

TV: Pri vzdelávacom procese je dosť nároč-
né poskytnúť platformu výučby, ktorá by 
umožnila študentom dostatočne sa orien-
tovať v umeleckej, teoretickej, počítačovej 
a nakoniec praktickej časti architektonickej 
tvorby. Akým spôsobom k tomu pristupuje-
te Vy a Váš tím?

MRT: V každej škole nájdeme študentov, ktorí 
potrebujú byť do niečoho tlačení a aj tých, ktorí 
potrebujú ísť hlavne vlastnou cestou. Čo je, 
samozrejme, skvelé. Máme aj takých študentov, 
nie je ich veľa a nemyslím si, že k nám takých veľa 
chodí. Proste to tak v našej časti školy nefunguje. 
Na študentov je toho príliš veľa. Nechcem pove-
dať, že je to ťažké, lebo je zaujímavé pokúsiť sa si 
konštruovať veľmi osobnú cestu, na ktorej sa im 
snažíme poskytnúť široké porozumenie viacerých 
nástrojov. Chceme od nich, aby porozumeli ako 
modelovať, ako využívať vhodné algoritmy, ako 
využívať nástroje na výrobu (ako laserová rezačka, 
fréza, 3D tlačiareň, roboty a pod.), ktoré majú 
k dispozícii lokálne u nás. Chceme, aby si vytvorili 
jedinečné portfólio zručností a projektov, ktoré 
im pomôže začať robiť ich vlastné veci a to je 
hlavne to, čo sa snažíme učiť.
Učíme štýlom, uvediem na príklade, neučíme 
zvlášť a vo veľkom ako používať nástroje. Ale 
práve pri rozvíjaní projektov, kde sa diskutuje 
o rôznych otázkach, študenti zistia, že tak či tak 
potrebujú ten nástroj, aby sa mohli v myslení po-
hnúť ďalej, a tak sa to v procese naučia. Takže sa 

postupne učia všetko v procese, ktorý je zameraný 
na myslenie a tvorbu. Metodika vzdelávania u nás 
nie je vôbec klasická. Niekde funguje prostredie, 
kde učiteľ vyslovene hovorí, čo študenti majú 
robiť a často to prináša veľmi krásne výsledky, 
ale nie je to experimentálny prístup. Preto sa 
snažíme vytvoriť platformu, kde si študent hľadá 
svoju vlastnú identitu. Nechať ho hľadať, aj keď 
často musíme všetci akceptovať, že práce nie sú 
vždy dokonalé a krásne. Nechať ho nájsť si svoju 
vlastnú cestu tak, ako kráčame aj my v CITA.
Snažíme sa, aby CITA studio nemalo len jednu 
identitu, ale aby to bolo prostredie otázok, kde 
každý nájde svoju vlastnú agendu. Máme veľa 
švédskych študentov, tí zbožňujú robiť veci 
v Maya programe a modelovať šialené bloky bu-
dov, čo však nemá nič spoločné s tým, čo zaujíma 
nás. Ale nechcem byť ja tou osobou, ktorá určuje 
čo je zaujímavé a čo nie. Chceme ich tu nechať zis-
tiť, čo vlastne znamená študovať u nás a pracovať 
na základe tohto spôsobu myslenia. (Obr. 8, 9,10)

TV: Vám tento spôsob vyhovuje, no dozve-
dela som sa o mnohých zmenách, ktoré sa 
teraz na škole udiali a ktoré zasiahli aj CITA 
studio, máte nejaké vízie ako to ovplyvní 
vzdelávanie u Vás?

MRT: Systém sa radikálne mení. Náš program bol 
zaradený medzi medzinárodný program pre druhý 
stupeň. Síce to nemení nič na tom ako chceme 
ďalej to štúdio viesť, ale budeme viac vyučovať 
zahraničných študentov, a tak budeme musieť 
poskytnúť medzinárodné zručnosti a požiadavky. 
Veľa otázok ešte len príde.
Vo všeobecnosti pracujeme so simuláciami a so 
snímaním prostredia. Máme za sebou množstvo 
projektov založených na simuláciách a momentál-
ne je snímanie jednou z vecí, ktoré nás fascinujú. 
Ak chcete pracovať s robotickou výrobou musíte 
pochopiť ako sa pri tom materiály správajú. Ak 
sa do materiálu zavŕta, tak sa pohne. Musíme 

1,  Informácie z kadk.dk/en/CITA

2, Informácie z informačného listu projektu ISOROPIA 
  na Bienále architektúry v Benátkach 2018

pochopiť, čo materiál v skutočnosti robí a vieme 
to tak urobiť prostredníctvom simulácií alebo 
snímania. Snímanie nás zaujíma, pretože vytvára 
spätnú väzbu a to je veľmi zaujímavé sledovať. 
Ďalšou veľkou otázkou snímania je mesto samot-
né. Takže od snímania lokálneho prostredia okolo 
robotického ramena, cez to čo sa deje v ľuďoch, 
v priestoroch až po mierku mesta. Postupne sú 
vytvárané vrstvy informácii. So snímaním sme 
urobili už naozaj dobré projekty, napríklad PCM 
projekt a musím povedať, že tieto projekty sú pre 
mňa naozaj vzrušujúce. Ale myslím si, že stále 
s určitosťou nevieme, kam nás tieto otázky vedú. 
So simuláciami sme pracovali sedem rokov, takže 
presne tieto postupy poznáme, no metódy sa 
stále vyvíjajú. 

TV: Vo Vašej práci sa snažíte viac o opti-
malizovanie alebo skôr o rozvoj nového 
architektonického jazyka? 

MTR: Naozaj nechcem optimalizovať, nie som 
inžinier. Neverím tomu, že to takto môže fungo-
vať, že získame výsledok, ktorý je pravdepodobne 
pravdou iba preto, že je pri ňom napísané, že je 
optimum. Vždy existuje viacero optimálnych rie-
šení. Veci môžu byť optimalizované vo viacerých 
spôsoboch. A keď je to riešenie nepekné, tak mu 
neverím. Myslím si, že estetika je veľmi dôležitá, 
no nie iba sama o sebe. Niečomu čo je funkčné, 
ale bez úzkeho spojenia s tým ako je to používa-
né, ako je to vnímané ľuďmi a ako to zapadá do 
zvyšku architektúry, niečomu takému ja neverím. 

TV: Ktorý z Vašich projektov je Váš 
obľúbený? 

MTR: Zvykla som mať na začiatku len svoje 
vlastné projekty, bolo to veľa projektov, ktoré 
boli naozaj iba o mne, ale teraz sa na všetkom po-
dieľam v tíme s Martin Tamke alebo s Phil Ayres 
spolu aj s výskumnými asistentmi. Dnes mám dve 
deti, čo znamená, že nemôžem ostať v práci do 
noci každý deň ako kedysi. A samozrejme musím 
viesť aj celú prevádzku CITA, čo beriem poctivo. 
Ale veľmi rada pracujem na vlastných projektoch 
a som presvedčená, že raz sa k nim vrátim.

TV: Ďakujem veľmi pekne za Váš čas, za roz-
hovor, za nádherné myšlienky, ktorými ste 
ma obohatili nie len počas tohto rozhovoru, 
ale taktiež aj počas celého pobytu, ktorý 
som s Vami mohla stráviť tu vo výskumnom 
centre CITA. Prajem Vám a celému tímu 
veľa úspechov v projektoch ako aj so 
študentmi. 

7, Textilná inštalácia na študentskej výstave 
Soft Architecture na KADK. Spolupráca autora na projekte. 
Foto: Tatiana Vozárová, 2018

8, Membránová konštrukcia, textilná inštalácia na študentskej 
výstave Soft Architecture na KADK. Autorka článku na tomto 
projekte spolupracovala.
Foto: Tatiana Vozárová, 2018

9, Ukážka prototypov textilu z pletacieho stroja na študentskej výstave Soft 
Architecture na KADK. Autorka článku na tomto projekte spolupracovala. 
Foto: Tatiana Vozárová, 2018

10, Ukážka procesu pracovnej metódy na študentskej výstave 
Soft Architecture na KADK. Foto: Tatiana Vozárová, 2018
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