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Úvod
Třetí ročník svého doktorského studia trávím na Fakultě architektury Univerzity
v Lublani, kde pracuji na programu FRVŠ 2008 s názvem »Analýza slovinské
architektury«. Kromě dokumentování realizovaných staveb k mé práci rovněž patří
sledování kulturního dění a účast na společenských událostech spojených s
architekturou. Následující text se rodil v průběhu 4. architektonického bienále v
Lublani. Byl psán pro internetový portál archiweb.cz, kam jsem každodenně přispíval
svými postřehy o průběhu jedné z největších letošních architektonických událostí ve
Slovinsku.
První bienále pojmenované 'Bionic Territories' proběhlo na podzim roku 2000
pod záštitou lublaňské univerzity na půdě místní fakulty architektury. V rámci
'mezinárodního festivalu architektury a nových médií' vystoupil mezi jinými také Jan
Kaplický. Větší pozornost však sklidily přednášky nastupující digitální generace
mladých architektů a silně zastoupená filmová sekce. Druhé bienále s podtitulem
'Ultraskin' hostilo v roce 2002 lublaňské Muzeum moderního umění. Minulé bienále
se neslo v duchu 'Euforie' a proběhlo na konci roku 2005 v Tobačne fabrice na
západním okraji města. Vedle klasických přednášek, diskuzí a výstav proběhla také
přehlídka lublaňských módních návrhářů. O posledním bienále již archiweb.cz
informoval. Bohužel se tato událost do širšího povědomí českého publika příliš
nezapsala. Postupem času se z názvu akce vytratila slova 'festival' a 'nová média' a
stalo se z něj 'mezinárodní bienále architektury'. Probíhající čtvrtý ročník nesoucí
podtitul 'Contemporary Ghetto' přesídlil do pěti honosných prostorů rozmístěných po
celém městě a jeho program opět nabyl na zajímavosti.
Tiskovka - čtvrtek 28. února 2008
Jedna z největších architektonických událostí roku ve Slovinsku je
zkomprimována do dvoutýdenního gejzíru přednášek, projekcí, happeningů a výstav.
Většina obdobných akcí ve světě trvá několik měsíců. To nejzajímavější se však
odehraje v úvodním týdnu a po zbytek je bienále už 'pouhou' výstavou. V Lublani se
rozhodli soustředit na období, kdy bienále žije a vypustit výstavní agónii oddalující
konec celé akce. Od 4. do 18. března 2008 se zde již počtvrté koná happening
přesahující architektonický rámec.
S novým ročníkem se opět rozšířil program akcí, seznam pozvaných hostů i
počet institucí spolupracujících na programu. Vedle již tradičního Francouzského
institutu jsou to Rakouský kulturní institut, Německé architektonické muzeum, Finské
architektonické muzeum, Holandské velvyslanectví, ambasáda Čínské lidové
republiky a mnoho dalších zahraničních institucí.
Realizační tým - Špela Hudnik a Peter Vezjak z ateliéru Monochrome arhitekti
- zůstal beze změn, pouze se s celou akcí přesunul do centra, aby byl veřejnosti více
na očích. Pod záštitou Městského muzea jsou na pěti místech po celé Lublani k
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vidění výstavy tématicky rozdělené do tří bloků: francouzské architektky, ekologická
architektura a čínský boom. Podstatná část programu se však odehrává v Městském
muzeu, které bylo před čtyřmi roky zrekonstruováno podle projektu OFIS arhitekti.
0. den - úterý 4. března 2008
Na zahajovací ceremoniál mohl přijít kdokoliv. U vstupu nikdo nekontroloval
pozvánky, ale naopak vám vnutili sklenku šampaňského. O to, aby nebyla nikdy
prázdná a vy jste mohli neslušně mluvit s plnými ústy, se starala početná obsluha.
Přijeli sem jak velvyslanci v limuzínách s vlaječkami tak i studenti na svých
rozvrzaných kolech. Kromě organizátorů promluvili také zástupci tří zahraničních
zemí. Vysoce profesionální holandský diplomat neopomenul ve spojitosti s Čínou
zmínit jejich největší vývozní artikl – Rema Koolhaase, francouzská velvyslankyně
přítomné okouzlila svým proslovem i šarmem a na závěr formálního úvodu přečetl
čínský velvyslanec nesrozumitelnou angličtinou svoji řeč, aniž by ji doprovodil
jakýmkoliv mimickým gestem.
Po slavnostním otevření bienále jsme se přesunuli na vernisáž výstavy do
nedaleké galerie Vžigalica, kde byly na stěnách rozvěšeny portréty a fotografie
realizací devíti francouzských architektek. Centrální část však zaujímaly pokojíčky
pro panenku Barbie. O autorkách a účelu výstavy jsme se měli dozvědět více až na
zítřejším maratonu šesti francouzských architektek. Prozatím jsme se z letáku
dozvěděli, že šaty panenkám navrhli slavní módní návrháři jako Paco Rabane,
Emanuel Ungaro, Christian Lacroix nebo Vivienne Westwood. Pohostinnost
organizátorů bienále nebrala konců ještě dlouho po našem odchodu.
1. den - středa 5. března 2008
Již při včerejší vernisáži byly francouzské architekty příjemným protipólem
katalogově vydesignované slovinské scény. Přednášky byly neméně osvěžující.
Raphaëll Hondelatte v rychlosti představila svoje tři projekty: domek na nožičkách v
lese, 21 bariérových domů v Bordeaux (inspirovaných nedalekou Le Corbusierovou
kolonií Pessac) a projekt mýtných bran vtipně maskovaných do buksusu. Karine
Herman z ateliéru K-architectures promítla osm výrazově silných projektů, přičemž
se nejdéle zdržela u neúspěšného soutěžního projektu na Velké egyptské muzeum
do Káhiry. Gaelle Hamonic ze studia Hamonic+Masson představila působivé
koncepty temných budov, které však uvnitř hrají barvami. V Paříži nedaleko Seiny
staví její ateliér obytný dům s vertikálními zahradami, který by měl být dokončený za
dva roky. Sophie Delhay dopodrobna rozebrala právě dokončované experimentální
bydlení v Nates. Pod heslem “From the Laboratory to the Living Lab“ rozehrála na
čtyřmetrovém rastru hustou pásovitou zástavbu. Sophie Hérault ukázala širokou
paletu svých realizací od malého infocentra až po obří zimní stadion. To vše s
noblesou a bez přemrštěných finančních nároků na stavbu. Pravděpodobně
největším úspěchem její kanceláře bylo vítězství v mezinárodní soutěži na nové sídlo
firmy Rossignol. Florence Lipsky představila realizaci muzea křišťálového skla.
Jednoduchý dřevěný box se stěnami z polykarbonátu byl zbaven jakýchkoliv
přebytečných detailů, aby architektura neodváděla pozornost od vystavovaných
exponátů, a zasazen do staré výrobní haly.
Přítomné posluchače nejvíce zaujala Fiona Meadows, jejíž aktivity jsou stejně
nepřehlédnutelné jako její vzhled. Vila pro slečnu B je pouze jednou z jejich mnoha
výstav. Fiona se snaží mapovat architektonickou tvorbu kolegyň a prostřednictví své
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agentury ji pak dále zprostředkovávat. Například vila slečny B: pokud by se
architektky rozhodly prezentovat jen svoje práce, tak by výkresy a modely neoslovily
dostatečně širokou veřejnost. Proto se rozhodly navrhovat pro složitého klienta –
kontroverzní modelku slečnu B, což je na jedné straně zábavné, ale současně také
kritické. Malým dětem se tu předkládá na hraní dospělá žena. Holčičky si už v tomto
věku vytváří předobraz jak by se měly v budoucnu chovat a vypadat.
Další z aktivity Fiony Meadows je organizování workshopů v Indii a Africe.
Budováním afrických vesnic (například v Kamerunu) se snaží, aby se evropští
studenti seznámili s jinými kulturami, kde je s 50 Euro na měsíc schopná přežít celá
rodina i se svými sedmi dětmi (a to navíc v domech bez vody a elektřiny). Fiona a její
studenti se snaží přijíždět do vesnic pravidelně a stavět zde potřebné přístřešky.
Workshopy fungují oboustranně, poněvadž se studenti od místních obyvatel naučí
hodně o životě. Afričané pak naopak přijíždějí do Evropy, kde se také podílí na
stavbách.
Anne-Françoise Jumeau a Emmanuelle Marin-Trottin z Péripériques a
Dominique Jakob z ateliéru Jakob & Mac Farlane se bohužel nedostavily, a nám tak
nezbylo než se jít alespoň znovu podívat na jejich návrhy domu pro slečnu B. Po
bližším seznámení se s tvorbou autorek se pak výstava dostává do zcela jiného
světla.
2. den - čtvrtek 6. března 2008
Čtyřhodinový blok pěti přednášejících architektů uvedla Jana Revedin krátkou
exkurzí do historie a úkolu Global Award for Sustainable Architecture. Cílem je
postavit každý rok jednu stavbu, která by mohla být manifestem trvale udržitelného
života. Hermann Kaufmann, loňský vítěz tohoto společného projektu pěti evropských
institucí, již získal příležitost postavit na západním okraji Paříže soubor obytných
staveb, které nejsou pouze 'pasivní', ale 'aktivní', poněvadž samy vytvářejí energii pro
své okolí. Ve spolupráci s francouzskou televizí vznikly o nominovaných ateliérech
dokumenty, které se budou snažit oslovit tématikou trvale udržitelného rozvoje co
nejširší spektrum diváků. Letošní vítěz získá možnost zrealizovat jeden projekt v
oblasti Seine Aval.
Po zahřívací půlhodince přišli na řadu skutečné hvězdy. První byl Andrew
Freear, který po studiu na londýnské AA odešel učit na MIT a poté se přidal k Rural
Studiu, kde později zaujal místo po zesnulém Samuelovi Mockbee. 'Sambovy'
myšlenky oslovují stále širší publikum. O tom nevypovídají jen přibývající ocenění,
ale hlavně počet lidí, kteří přijíždějí do Rural Studia čerpat zkušenosti z celého
světa. Z Freeara sálal jízlivý humor a nadhled, přestože Alabama, kde žije a pracuje,
není zrovna rájem na zemi. Jejich studio sídlí v městečku Newburn. Z šestnácti tisíc
obyvatel jich 55% procent žije pod hranicí chudoby. Víra tu mnoho znamená a
pomáhá lidem přežít v jejich nelehké situaci. Již dávno se místnímu guvernérovi
podařilo prodat nejcennější část pobřeží Alabamy sousední Floridě, ale i dnes tu
spousty pozemků patří lidem, kteří tu trvale nebydlí a tak nemají zájem na zlepšení
situace. Lesy vlastní nakladatelské společnosti, které si tak zajišťují levný zdroj
novinového papíru. V tomto nepříliš idylickém prostředí se vzdělává přibližně 40
studentů architektury. Během realizací svých projektů se za 5 let naučí na stavbě
všechny druhy práce. Zjistí přímo kolik energie projekt spotřebuje a navíc sami
pomocí telefonátů a dotací dokáží sehnat potřebné investice. Logika Rural Studia je
prostá. Neuvažují o ekologii a trvale udržitelném rozvoji jako o něčem výjimečném.
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Snaží se, aby všechny jejich stavby byly takové. K realizaci používají výhradně
místní materiály. Z velké části také recyklují (noviny, koberce, pneumatiky, okna z
aut). Nezatěžují se problémy s logistikou, protože veškeré jejich projekty leží v
okruhu 25 mil. Díky veřejně prospěšným projektům se studio těší ve městě obrovské
popularitě. Umí za 6000 Euro postavit rodinný dům o velikosti 70 m². Svými projekty
dávají chudým obyvatelům Alabamy naději na lepší život.
Chilského architekta Alejandro Aravenu jsme na archiwebu představili již v
minulém roce prostřednictvím projektu Torre Siamesas. Aravena vystudoval dějiny a
teorii architektury IUAV v Benátkách, učil na Harvardu a v Barceloně. Nyní vede
architektonickou kancelář Elemental a učí na Catholic University of Santiago. Jeho
stavby zaujmou na první pohled a jsou tak pro média vděčným soustem. Při
pozornějším zkoumání lze zjistit, že otázky ekologie a ekonomie hrají při navrhování
jeho staveb výraznou roli. S elegancí dokáže využít staré pražce nebo bilboardové
panely. „Hrubost materiálů a brutalita detailů je jedním z luxusu zemí Třetího světa,
který si mohou dovolit.“ Invenční způsob myšlení projevil u projektu sociálního
bydlení Av. Pedro Prado v Iquique. Na tento druh bydlení poskytuje chilská vláda
dotaci 7500 USD. Za tři čtvrtě milionu tak vzniklo 100 bytových jednotek po 36 m².
Sídliště svojí skladbou umožňuje růst těchto bytů. Dalších 36 m² nájemníci pořídí už
za pouhých 750 USD, přičemž hodnota investice do stavby se po roce zhodnotila na
20000 USD. Aravena na tomto příkladu dokazuje, že sociální bydlení nemusí být
vyhozené peníze, ale že se i levné bydlení může časem zhodnocovat.
Spíše než o svých stavbách mluvila jihoafrická architekta Cathrine Smuts o
tom, vypadá život v tamějších ghetech. Za posledních deset let zemřela desetina
obyvatel na AIDS. Zároveň musí řešit otázku deseti milionů přistěhovalců z ostatních
částí kontinentu. Převážná část obyvatel zde žije se 75 € na měsíc. Často však s
podobnou sumou musí vyžít celá rodina. Střední třída se nevzmáhá, ale je tu mnoho
bohatých černochů, kteří posílají svoje děti do drahých škol, neovládají už svůj
původní jazyk a jejich jediným cílem je stát se Evropanem.
Cathrine Smuts ve své kanceláři zaměstnává také studenty, kteří při studiích
architektury pohořeli. Po praxí u ní si spousta z nich otevřela svoji vlastní praxi.
Sedmasedmdesátiletý italský architekt Fabricio Carola zasvětil svůj život práci
v Africe. Nemocnice, pekárny a další stavby, které měly ulehčit život místním
obyvatelům, vkládal do organických půdorysů a poetických forem. Vynalézal také
nové postupy a mechanizmy upřesňující práci přibudování kruhových stěn a kleneb.
Za svoje dílo dostal v roce 1995 Aga Kahn Award.
Bruselský inženýr Philippe Samyn zpočátku namířil svoji kulometnou řeč na
degradaci inženýrství a architektury, kdy se i přes všechny počítačové programy a
nové materiály můžeme jen těžko rovnat s elegancí Šukovových nebo Eiffelových
staveb. Samyn po vystudování MIT pracoval pro hlavního architekta SOM a později
si v Belgii založil vlastní inženýrskou kancelář. S mnoha jeho názory by šlo okamžitě
nesouhlasit, diváky si však na svoji stranu získal způsobem, jakým svoje argumenty
prezentoval. Z půlhodinového proudu myšlenek, který pak pořadatelé jen stěží
zastavovali, vybírám několik zajímavých bodů:
přestaňme architekturu srovnávat s přírodou a nejpokročilejším
automobilovým průmyslem. Domy nám nikam neuletí, tak je nemusíme navrhovat
jako letadla.
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geodetické kupole a podobné zvětšeniny mikrosvěta jsou inženýrské
nonsensy. Našim měřítkem je 1 metr a ne mikrony nebo kosmické vzdálenosti.
alarmující je naše přivyknutí si na nepřirozenosti. Dýcháme formaldehyd z
lepených dřevěných podlah. Myslíme si, že je sklo průhledné, ale přitom barevně i
jinak náš výhled deformuje.
Aby mohly mrakodrapy přežít, musí být přeplněny různými rozvody, kabely,
vzduchotechnikou, výtahy a schodišti. Jejich závislost na vnějším zásobování je
šokující. Život uvnitř je většinou utrpením, staví se především kvůli vnějšímu
demonstrování moci.
Večer pak proběhla v galerii Jakopič vernisáž pěti finalistů prvního ročníku
Global Award for Sustainable Architecture. Ve vyklizeném prostoru od Edvarda
Ravnikara bylo umístěno pouze pět obrazovek, kde běžely krátké dokumenty
francouzské televize.
3. den - pátek 7. března 2008
Když jsem se na tiskové konferenci ptal, co by se dalo pokládat za hřeb celé
akce, který by si nikdo neměl nechat ujít, tak jsem bez váhání dostal odpověď, že je
to představitel nové francouzské vlny Chris Marker. Tento režisér, který nikdy
neposkytl rozhovor a pořádně se ani neví, jak vůbec vypadá, poslal svůj dokument
Příběh rozšklebené kočky, který natočil před čtyřmi roky ve svých 83 letech. Marker
dostál své pověsti a do Lublaně vůbec nepřijel a ve výstavním katalogu je pouze
rozmazaná fotografie se stručným výčtem jeho děl.
Sporadicky zaplněný sál měl možnost vidět Markerův zatím poslední film,
který začíná uliční performancí, jakých jsme mohli být díky Milanu Knížákovi svědky
u nás již před čtyřiceti lety. Celá tato akce se odehrává před Centre Pompidou, oči
diváka-architekta stále ujíždějí na ocelovou hi-tech kostru, ale režisér se rozhodne
zaostřit na střechy protějších domů, kde se za komínem usmívá namalovaná kočka.
Kamera se začne kolem sebe dívat pozorněji a nalézat po celé Paříži obdobné
kočky.
Na koleně vytvořený snímek vtipně komentuje politické dění ve Francii a
Americe z perspektivy obyčejných lidí. Marker se mezi lety 2001-04 účastní
pouličních demonstrací, sleduje podzemní život v pařížském metru, předkládá
příběhy běžných občanů a ukazuje francouzský národní sport: stávkování. Závěr
filmu se opět stočí ke kočkám nebo spíše na místa, kde byly kočky původně
namalované. Když už nic jiného, tak film vybízí lidi, aby se kolem sebe dívali
pozorněji.
Po skončení promítání jsme byli všichni pozvání na křest knihy 'Looking At
European Architecture: A Critical View' od trojice autorů Christophe Pourtois, Špela
Hudnik a Matevž Čelik.
4. den - sobota 8. března 2008
Houchang Allahyari se narodil v Íránu. Své kořeny však zapustil ve Vídni, kde
vystudoval medicínu a otevřel si vlastní psychiatrickou praxi. Širší veřejnost si však
jeho osobu spojuje především s filmovou tvorbou. Sám autor filmu se musel po
teroristických útocích z 11. září 2001 začít hlouběji zajímat o kořeny své víry,
poněvadž nedokázat odpovídat na otázky lidí ze svého okolí. Pro spoustu z nich byl
prvně Muslim a teprve pak Rakušan. Podobným příběhem si musí projít hlavní hrdina
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filmu 'Rúmí – poezie islámu'. Bosenský Muslim Vahida si po válce v Jugoslávii musel
uvědomit, co pro něj znamená být Muslim. Postupně přes Turecko a Írán přichází do
rodiště Džaláleddína Rúmí v severním Afghánistánu. Po cestě se jim daří vyzpovídat
významné duchovní i politické představitele Blízkého východu. Ve filmu však není
zmiňována politika ani násilí. Na konci se ocitáme uprostřed hluku v záři reklam na
newyorském Times Square, kde se dozvídáme, že se zde Rúmího kniha držela dva
roky na přední příčce mezi cizojazyčnými překlady. Mezi další nepříliš známý fakt
patří, že je Rúmí v USA nejčtenějším básníkem všech dob.
Džaláleddín Balchí Rúmí se narodil v roce 1207 na severu dnešního
Afghánistánu. Žil v turecké Anatolii a navštívil Bagdád, Damašek, Mekku a další
tehdejší důležitá města. Rúmí také inspiroval řadu pozdějších západních myslitelů,
spisovatelů a mystiků. Jeho příběhy se odrážejí v dílech mnoha evropských učenců.
Duchovní hloubka jeho poselství zůstala zachována především díky jeho rozsáhlé
literární tvorbě. Rúmí zemřel v turecké Konyi 17. prosince 1273. Osmisté výročí
Rúmího narození si v minulém roce připomnělo také UNESCO a nad Rúmího
festivalem v Praze převzal záštitu profesor Tomáš Halík.
5. den - neděle 9. března 2008
Komu unikla páteční premiéra Markerova dokumentu, tak si mohl v neděli
přivstat a stihnout jeho dopolední reprízu. Na ostatní čekala večerní projekce tří
krátkých dokumentárních filmů.
Ne každý den je posvícení: první film popisoval stavbu a dopad novodobé
'Berlínské zdi' na život obyčejných Palestinců, kdy z původní směšné bariéry vyrostla
šestimetrová nepropustná hradba, druhý snímek byl road-movie podél této stěny a o
třetím už se nebudu ani zmiňovat.
6. den - pondělí 10. března 2008
Původně jsem šel na diskuzi s obavou. V programu bylo totiž jen stručně
napsáno: Studentská panelová diskuze. Po dvou hodinách jsem odcházel z
Městského muzea s přesvědčením, že tohle byla prozatím nejlepší část celého
bienále. Když se zjistilo, že publikum tvoří z více jak poloviny cizinci, tak studenti
plynule přešli do angličtiny, která se stala sjednocujícím jazykem pro mnoho
národností. Po krátkém exkurzu do historie ghett představila Ajda Primožič pět
studentů, kteří procestovali pět zemí, jejichž města jsou sužovány neřízenou
výstavbou slumů. Každý ze studentů měl jiný důvod k cestě. Někdo tam jel čistě za
architekturou, další pak kvůli workshopu, jako misionář nebo se tam přímo narodil.
Brazilie – předešlý den, než přiletěli do Ria, bylo ve městě zavražděno 17 lidí.
Všude bylo nezvykle prázdno a průvodce jim ani na chvíli nedovolil vystoupit z
autobusu. Díky ozbrojeným gardám se daří udržet město bezpečné alespoň na
turisticky atraktivních místech. Šestimilionová populace Rio de Janeira roste jen díky
favelas – kolonií nuzných domů, kterých je v tomto městě na šest stovek. Díky zeleni
a topografii si však město ponechává určité kouzlo.
Srbsko – otázka se stočila na romskou minoritu. Oficiálně jich v
desetimilionové zemi žije 150000, podle střízlivých odhadů jich však 400000 nemá
žádný identifikační průkaz, a tak pro vládu vlastně ani neexistují a nelze se jimi
zabývat a pokusit se je začlenit do společnosti. Podle oficiálních čísel 33% nikdy
nechodilo do školy, 0,3% má vysokoškolský diplom a panuje mezi nimi 95%
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nezaměstnanost. V Srbsku existuje 500 osad, které by se daly nazvat ghety, z nich
120 leží v blízkosti Bělehradu a obývá je 60000 Romů. Naproti sobě stojí dva druhy
ghett: jedny jsou z postaveny z kvalitních materiálů a nemusel být problém zavést do
nich sítě a legalizovat je. Opakem jsou pak osady vystavěné z odpadních materiálů.
Jedním z reprezentantů je Cartoon City ležící pod rychlostní komunikací na jižním
okraji Bělehradu. Z tisícovky obyvatel jich 11 pracuje a 14 dětí chodí do školy. Místní
se neuzavírají před lidmi z venku, ale zároveň musí žít ve strachu z nájezdů
skinheadů.
Madagaskar – studentka sem odjela pomáhat na misii. V zemi, kde 71%
obyvatel žije v dočasných přístřešcích, se lidé neobtěžují tím, obstarat si jídlo na
druhý den a žijí pouze dneškem. Ministerstvu pro zdravotnictví a plánování
rodičovství se podařilo snížit počet narozených dětí jedné ženě z 6,0 na 5,2. Když
však dospějí, tak se stále chovají jako děti. Neumí žít v domě nebo každodenně
pracovat. Misionáři zde postavili vzorové město s domy, které si lidé musí zasloužit a
pak se v nich učit žít. Lidé na jednu stranu nic nemají, ale také nic nepotřebují.
Shluky dřevěných domů pokrytých listím využívají pouze na přespání a většinu času
tráví venku.
Indie – Mumbaí (dříve Bombaj) dnes patří mezi oblíbený cíl zahraničních
studentů architektury a v mnoha ohledech zastiňuje čínské megapole, která byla in v
posledních deseti letech. Podle aktuálních informací má Indie 1,13 miliardy obyvatel.
Očekává se, že v tomto aspektu předežene Čínu v roce 2030. Populace Mumbaí čítá
13 milionů obyvatel. Při tomto tempu růstu by za patnáct let mohla dohonit Tokio,
které je nejlidnatějším městem světa. Prozatím se musí spokojit s pátou příčkou. Na
indické poměry není město až tak výjimečné. V porovnání se Slovinském je tu
hustota obyvatelstva na čtvereční kilometr čtyřnásobná. Pozornost však přitahuje
největší asijský slum Dharavi rozprostírající se u řeky Mahim na ploše 1,75 km². Zde
hustota rázem vyskočí na astronomických 400.000 obyvatel na čtvereční kilometr.
Podmínky k životu jsou pro středoevropana nepředstavitelné. Patnáctičlenná rodina
se dokáže vměstnat do místnosti o rozměrech 30 m². Panuje tu však relativní
spokojenost a nikdo z nich nemá zájem přestěhovat se obytných bloků, které jim
bezplatně nabízí vláda (prostorově a s poplatky za sítě vychází nepříznivě). Většina
obyvatel slumu pracuje a čile obchoduje: vaří jídla, šijí a perou šaty, vytváří nábytek a
nádobí. Lidé stěhující se za prací z venkova od velkých měst s velkou
pravděpodobností skončí kvůli vysokým životním nákladům v některém ze slumů na
periferii.
Turecko – dvoutýdenní workshop v Istanbulu zaměstnal studenta natolik, že
se s místními slumy musel seznámit až dodatečně pomocí google. Ghetto má
turečtině význam něco jako 'stavět přes noc'. Většina černých staveb se zde proto
rodí v noci za naprosté tichosti, aby vše uniklo pozornosti úřadů. Jakmile má budova
střechu, tak už vás z nemovitosti nemůžou jen tak vyhnat. Vláda se snaží krizi řešit
výstavbou sociálního bydlení, které je však na rozdíl od Indie třeba platit.
Zajímavý je tu způsob parkování. Většinu tomu vyhrazených míst je v rukou
mafie. Ta se stará, aby bylo maximálně zaplněno. Každý řidič zároveň musí nechat u
správce parkoviště jako zástavu klíče od auta.
Závěrečná diskuze – ten večer jsme všelék na problémy světa nenašli.
Většina přítomných byla ze smrště tak odlišných kultur v šoku. Osobně mě nejvíce
znepokojila situace v Srbsku. S romskou otázkou jim tu masivně pomáhají nevládní
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organizace z Holandska. Povrchní znalosti této komunity způsobují, že se pomoc
většinou míjí účinkem. Podobně bezradní tedy nejsme jen my v Česku.
Dalším hořkým obrázkem byli místní obyvatelé Madagaskaru s mobilem, kde
však nikdy nebyl signál. Podobné je to s touhou vlastnit drahou televizi, třebaže sami
nemají co do úst.
Z publika na závěr zazněl příklad z Portugalska, které se po ztrátě kolonií v
70. letech minulého století muselo naráz potýkat s vlnou 70.000 přistěhovalců.
Zajímavý byl také opačný pohled na gheta pro bohaté lidi, které musí řešit specifické
problémy a život v nich není rozhodně svobodnější. Gheta jsou na obou pólech
sociálních skupin.
Doporučuji projít si statistiky OSN, kde procentuálně poměřují obyvatelstvo
slumů s celkovou populací města. Na první pohled zarazí vysoká čísla Etiopie
(99,4%), Nigérie (96,2%) nebo Madagaskaru (92,9%), ale pak člověka ještě více
udiví u nulové hodnoty v Rusku nebo Rumunsku.
7. den - úterý 11. března 2008
Film Angeliky Fitz s názvem Boxwallahs přišel ve slovinštině uvést osobně
rakouský velvyslanec Valentin Inzko. Třičtvrtěhodinový dokument původně neměl
filmové ambice. Vznikal s nulovým rozpočtem a jeho úkolem bylo jen zmapovat
půlroční uměleckou aktivitu v Mumbaí a Novém Dillí. Tato města navštívili ještě před
stavebním boomem a zájmem západních médií.
Umělci se pokusili zachytit proměny indické společnosti. K pozorování a
vytváření vlastních uměleckých projektů si vybrali nejpříhodnější místo – benzínovou
pumu na dálnici číslo 8 do Nového Dillí mezi, kam přijíždějí lidé různých kast,
politické orientace i náboženského vyznání. Aby nebyla výpověď o přechodu Indie do
kapitalismu příliš deprimující, tak je film proložen kýčovitými videoklipy a reklamami.
Angelika Fitz v současnosti připravuje velkou výstavu Linz-Texas, která bude
součástí programu Evropské kulturní město 2009.
8. den - středa 12. března 2008
Dnes večer se časově překrývaly dvě akce. Namísto promítání krátkých filmů
na fakultě architektury jsem se rozhodl zúčastnit mezioborové diskuze 'Fužine Between Ghetto and a Melting Pot'. Hlavní moderátor Dražan Dragojevič, který
evokoval nějakou novou roli Sachy Barona Cohena, se ptal svých šesti hostů na
názory ohledně problematického sídliště Fužine. Hlas architektů mezi režiséry,
spisovateli a sociology reprezentoval Boštjan Vuga.
Problém Fužine by se dal shrnout takto: na východním okraji města vyrostlo
podle scénáře komunistických urbanistů betonové sídliště. Podobný příklad naráz
nastěhovaných komunit bez kořenů známe také v Česku. Na počátku 90. let během
války v bývalé Jugoslávii sídliště zažilo další vlnu uprchlíků z jihu. Vzrostla tu
xenofobie i násilí. Nejvíce alarmujícím faktem je však skutečnost, že nová fužinská
mládež považuje za centrum Lublaně nedaleké obchodní centrum BTC. Má to sem
ze sídliště blíž a v nákupních pasážích nemusí čelit rozmarům počasí tak jako v
kavárnách na břehu řeky Ljubljanice.
Na závěr večera bylo v atrium městského muzea představeno nového
dvojčíslo časopisu AB, kde Akos Moravánszky, Kenneth Frampton, Andrej Hausky,
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Boštjan Vuga a mnoho dalších hledají paralelu mezi Plečnikem a tvorbou slovinských
architektů v roce 2007.
9. den - čtvrtek 13. března 2008
Bienále se na dnešní večer přesouvá do galerie TR3, kde po přednáškách a
vernisáži propukne čínská party.
Wang Hui z ateliéru Urbanus zastává svými názory v čínské architektuře
zcela výjimečnou pozici. Staví se záporně k současné živelné situaci a chaotickému
rozvoji a vytváří urbanismus, který neztrácí lidské měřítko. Snaží se přenášet
atmosféru ze starých mizejících měst do nově vznikajících struktur.. Hui založil svoji
praxi před deseti lety ještě se dvěma společníky. Dnes zaměstnávají několik desítek
architektů v Pekingu a Shenzenu. Přednášku odstartoval fotografií newyorského
Times Sqaure, kde obří bilboard vytváří iluzi o čínském snu a zve Američany k
návštěvě této asijské velmoci. Hui uvedl příklady dvou náměstí zastřešujících
podzemní parkoviště, kde se jeho ateliér pokusil vytvořit místo, které by bylo
zajímavé také pro okolní lidi a nejen pro auta. V honbě za ekonomickým úspěchem
musí jít stranou kromě přírody a lidských práv také celé historické části historickým
měst. Urbanus je pouhou kapkou v moři. Jejich projekty na záchranu staré továrny v
Tanshang nebo komerční projekt White Cloud v Pekingu blízko 700 starého chrámu
by měly být pro ostatní čínské ateliéry příkladem citlivého kontextuálního navrhování.
Urbanus nechce historii petrifikovat, ale čerpat z vlastních kořenů a pokračovat v
nich.
Neville Mars si asi jako všichni holandští architekti musel prošít praxí v
ateliéru OMA, před třemi lety pak odjel do Pekingu, kde založil společnost Dynamic
City Foundation (DCF). Do Lublaně přijel představit výsledky svého výzkumu, který
vyjde v květnu u nakladatelství 010 Publishers pod titulem The Chinese Dream: a
society under construction. Mars se pokusil najít třetí pohled na Čínu. Západní
média upozorňují na rizika a velký hazard, zatímco čínská strana žije ve snu a v
budoucnosti vidí jen naději. Mottem DCF při vytváření analýz bylo 'Fast reality, slow
dream'. Do roku 2020 vznikne v Číně každoročně 20 nových milionových měst. Jen
pro představu to je to asi jako kdyby se celá západní Evropa postavila za 20 let.
Dramatickým způsobem se proměňuje krajina, průmysl i obyvatelstvo. Čína se
pokouší utvářet svoji společnost prostřednictvím nově vznikajících budov, na jejich
podobu mají však vliv pouze vláda a developer. Lidí se nikdo neptá a architektům se
poskytuje jen malé pole pro manévrování. Neville Mars se ptá: „Is the city the man's
greatest invention or just a clumpsy byproduct of civilisation?“ Šanghaj se pod tíhou
postavené masy začalo propadat. Do měst každodenně migruje 15000 nových
obyvatel. V roce 2025 jich tak bude 450 milionů. 96% veškerého dění v Číně se však
odehrává na východě pouze v 1/3 této země. Zemědělsky úrodné plochy se
překrývají s urbanistickými záměry vybudovat zde nová města. Zároveň se do těchto
oblastí stahuje průmysl. Jinghu – megapole o hustotě 1000 obyvatel na 1km², která
bude mít za dvanáct let 450 milionů obyvatel. Sprawl v Čině neexistuje. Mars však
odhalil tzv. 'infrasprawl', což představuje nesmyslně velké množství asfaltu použitého
na 5 městských okruhů, které v celkové ploše zabírají více místa, než je jádro
centrálního Pekingu.
Výsledkem celého výzkumu je, že Čína nepotřebuje stavět stovky nových
měst. Měla by se zahustit stávající centra a efektivnější využívat suburbanní oblasti.
Na Pekingu bylo prezentováno, že nepotřebuje růst na úkor větší plochy města. Vše
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má vyřešit tzv. 'dynamic density', což je flexibilní křivka použitlená na dopravu, stavby
i další oblasti. Dalším úkolem DCF bude zaměřit se na čínský venkov.
U Holanďanů je známá posedlost v kumulování enormních množství dat, které
pak analyzují a převádějí do efektních grafů. Také je pro ně typické stavět na
vysušených polderech nová města. Stačí se pak podívat, jak funguje třeba Almere a
člověk začne být k této cestě kritický.
10. den - pátek 14. března 2008
Tvorba dvojice hongkongských architektů Erica Schuldenfrei a Marisy Yiu
mi v mnohém připomínala počátky DS+R. Než na architekturu se totiž větší měrou
orientují na svět médií, virtuální provázanosti, globální ekonomiky a interakce
lidského těla. Pro lublaňské bienále vytvořili krátký film, který natočili minulý rok v
jižní Číně a nazvali ho 'Human motor: Narratives form the assembly line'. Jedná se o
čistě černobílé (žádné odstíny šedi) záběry z obří manufaktury doprovázené
pozitivním výkladem, jak krásně se tu pracovníkům u linky montuje.
Tiantian Xu vystudovala architekturu na Harvardu, zkušenosti sbírala v
ateliérech v USA a Holandsku a vlastní praxi si založila před necelými čtyřmi lety v
Pekingu. Počátek kariéry má spjatý s čínským umělcem Ai Wei Wei. Možná také
proto má většina jejích staveb umělecké ambice a tváří se jako sochy.
Na závěr bloku čínské architektury zazněla otázka, jak dnešní generace
obstojí v pokračování tradice této země s bohatými kulturními kořeny. Většina z nich
získala vzdělání v Evropě nebo Americe a angličtina je pro ně druhým jazykem. Po
slehnutí prachu po čínském boomu uvidíme, nakolik místní architekti zůstali sami
sebou. Již zmiňovaný Ai Wei Wei na otázku, čím přispívá současná čínská
architektura světu a svojí profesi, odpověděl: „Čínští architekti bez jakéhokoliv
jasného úsudku postaví slepě cokoliv.“
11. den - sobota 15. března 2008
V polovině 80. let fotografoval Olivio Barbier v severní Francie menhiry. Po
tisíciletí stojící kameny vyzařují v krajině magickou sílu. Poté ho uchvátilo masivní
budování stovek a tisíců 'nových menhirů' v současných čínských městech.
Třináctiminutový experimentální film 'site specific_Shanghai 04' je tichým záběrem z
vrtulníku na město. Po optimistickém sborovém zpěvu písně 'Orient je rudý'
doprovázejícím úvodní titulky se ponoříme do absolutního ticha, abychom mohli
pouze zrakem (jehož prostřednictvím získáváme nejvíce podnětů z našeho okolí) co
nejintenzivněji vnímat obří měřítko města s jeho změtí křižovatek a kobercem
mrakodrapů. Kromě filmu vznikly také fotografie, které vzbuzují dojem malého
modelu nebo hračky.
12. den - neděle 16. března 2008
Dnes večer proběhlo v městském muzeu promítání německého filmu 'Berlin
Beirut', který porovnává tato dvě hlavní města očima bejrútské rodačky Myrny
Maakaron žijící v Berlíně. Tento naivně poetický dokument jste mohli shlédnout již
předminulý rok v pražském kině Aero jako součást festivalu Film a architektura.
„Bejrút má šest písmem, Berlín má rovněž šest písmen.“ A to není jediná podobnost
těchto dvou měst. Obě byla v minulosti obsazena, zničena, rekonstruována a jejich
obyvatelé dodnes říkají „západ a východ.“
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13. den - pondělí 17. března 2008
Na realizaci třičtvrtěhodinového snímku 'Buildings and Grounds/The Angst
Archive' získal newyorský umělec Kena Koblanda finanční podporu od
Rockefelerovy nadace. Film v pěti samostatných dílech “přemítá nad krajinou“, v níž
se nikdy nekončící diskuze nepokojné mysli a reality místa protíná v “sérií
vypůjčených dialogů.“ Zkušenější diváci v rozhovorech vystopují úryvky z Felliniho,
Tarkovského nebo Ozu. Obdobně vytříbený byl také výběr hudebních skladatelů.
Pečlivá kompozice záběrů, výběr hudební složky i dialogů však ve svém výsledku
působí překombinovaně.
14. den - úterý 18. března 2008
Dvoutýdenní maraton dospěl dnešní večerní dražbou do svého finále. Bienále
se začalo vernisáží domků pro panenku Barbie a taky skončilo dražbou oblečků pro
tuto plastovou krásku. Návrhy pocházely od místních modních návrhářů a ceny se
pohybovaly od 500 do 1000 Euro. Jeden model pro sebe vydražil také děkan
lublaňské fakulty architektury Peter Gabrielčič. Měřeno podle počtu hostů, měl
závěrečný raut ze všech akcí bienále asi největší úspěch. Sluší se poděkovat Špele
Hudnik a Peteru Vezjakovi za nabitý program. Na sentiment však nezbývá čas,
poněvadž se musím připravit na začátek dubna, kdy bude Lublaň hostit další
významnou architektonickou konferenci.

Poklidný kavárenský život patří k devizám mého dočasného azylu v Lublani.
Foto: © Radek Suchánek, 2008
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