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Občanské sdružení Kruh se věnuje propagaci architektury. Vzniklo jako
dobrovolný spolek studentů pražské Akademie výtvarných umění na
Škole architektury v roce 2001, v reakci na nedostatek informací o
současné architektuře. Hlavním cílem projektu Kruh je pokusit se
veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro
smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a
obcí.
Jedním z hlavních poslání Kruhu je otevřít diskusi o kvalitní architektuře i mimo úzký
okruh odborné veřejnosti. To se nám daří především právě díky Dnu architektury, kdy
se setkávají laici s odborníky přímo v místě svého bydliště a společně objevují a
rozkrývají nové či netušené zajímavosti z oblasti architektury a urbanismu.
O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici,
historici, architekti).

Členové sdružení jsou:
MgA. Marcela Steinbachová,
architekta, předsedkyně o.s.
Ing. Vladislava Valchářová, historička
architektury
Soňa Ryndová, odborná editorka
Mgr. Eva Novotná, historička
architektury, revizor účtů o.s.
Marcela Steinbachová st.
MgA. Helena Šantavá, grafička

Stálými externími
spolupracovníky jsou:
PhDr. Miroslav Pavel, historik
a teoretik architektury
René Volfík, fotograf
MgA. Eva Císlerová, překlady
a tlumočení
MgA. Tereza Hejmová,
grafický design
Mgr. Petra Čechová, PR,
produkce
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Přednáškový cyklus Architektky I.
V roce 2015 jsme v rámci cyklu Architektky uspořádali 7 přednášek uznávaných
českých i zahraničních architektek s průměrnou návštěvností 300 osob na přednášku.
Cyklus představil různá postavení architektek, jejich odlišné přístupy a podmínky k
práci. Zároveň se zabýval otázkou, jak prostředí a politika přispívá k rovnocennému
prosazování žen na poli architektonické tvorby.
Program byl zahájen v březnu večerem k 15. výročí Kruhu, v rámci kterého se
představila v krátkých výstupech mladší a střední generace českých a slovenských
žen činných na poli architektury. Formu dialogu s historikem architektury Rostislavem
Šváchou měla dubnová přednáška významné české architektky Aleny Šrámkové. V
květnu přijela architektka a zakladatelka Studia Mecanoo Francine Houben a Dánka
Kristine Jensen (Kristine Jensens Tegnestue), která vystoupila společně s Iwonou
Wilczek z polského studia db2 architekci.
Na podzim byla přednášet Caroline Bos z holandského UNStudia a Dorte Mandrup
(Dorte Mandrup Arkitekter) z Kodaně. Cyklus vyvrcholil přednáškou kodaňské městské
architektky Tiny Saaby, jejíž vystoupení v Praze vzbudilo velký zájem médií, odborné
i široké veřejnosti.
Jarní cyklus probíhal v prostorách Veletržního paláce (Studio Hrdinů, Korzo), podzim
pak v kině Světozor.
05/03/2015
Ta architektura
Korzo ve Veletržním paláci
Návštěvnost: 180 posluchačů
Úvodní večer představil aktivní tuzemské architektky mladé a střední generace a také ty, které
se věnují propagaci architektury na veřejnosti. Vystřídaly se s krátkými prezentacemi, které
představily jejich současné záměry, vize či myšlenky. Účast přislíbily: Kamila Amblerová
(architektka), Karolína Jirkalová (novinářka), Andrea Lhotáková (fotografka), Zuzana
Morávková (architektka a šéfredaktorka), Žofie Raimanová (architektka), Jitka Ressová
(architektka), Šárka Sodomková (architektka a pedagožka), Barbora Šimonová a Markéta
Mráčková (architektka a umělkyně), Maria Topolčanská (architektka a teoretička), Kateřina
Vídenová (architektka a radní). Večer bude zároveň příležitostí k setkání a oslavou 15 let
projektu Kruh.

13/03/2015
Krajina řeky - ostrovy a nábřeží ve městě, jejich potenciál a možnosti využití s
Davidem Rademacherem z ETH Curych. Pracovní skupina
Česká komora architektů – Josefská 34/6, Praha 1
Kruh v roce 2015 uspořádal pracovní skupinu Krajina řeky - ostrovy a nábřeží ve městě,
jejich potenciál a možnosti využití s Davidem Rademacherem z ETH Curych, který se konal
13.3.2015 na půdě České komory architektů za účasti tuzemských expertů (Ondřej Císler,
Tomáš Drdácký, Marek Kopeć, Vít Masare, Ivana Popelová, Vladimir Sitta, Marcela
Steinbachová, Štěpán Špoula, Maxim Turba).
Dubnový workshop Procesuální kartografie zaměřený na ostrov Štvanice pro studenty
architektury s Güntherem Vogtem z ETH Curych se konal na Fakultě architektury AVU, která
byla spolupořadatelem workshopu.
Obě akce se konaly díky projektu Švýcarsko-české inspirace.

pracovní skupina Krajina řeky a workshop Procesuální kartografie

02/04/2015
Alena Šrámková a Rostislav Švácha: V dialogu
Studio Hrdinů ve Veletržním paláci
Návštěvnost: 300 posluchačů
Formu dialogu s historikem architektury Rostislavem Šváchou měla dubnová přednáška Aleny
Šrámkové, která je označována za první dámu české architektury. Je autorkou a
spoluautorkou řady výrazných staveb ve stylu postmoderny (budova ČKD na pražském
Václavském náměstí, vestibul Hlavního nádraží v Praze, Meteorologická stanice Šerák, nová
budova Fakulty architektury ČVUT v Praze atd.). Od roku 1991 vede vlastní studio Šrámková
architekti, s.r.o. Učí na FA ČVUT, zároveň působí jako profesorka a členka umělecké rady
AVU v Praze. Zvítězila v řadě architektonických soutěží, v roce 1994 obdržela cenu Osobnost
české architektury, v roce 2007 Poctu České komory architektů a o rok později Medaili Za
zásluhy. V roce 2010 jí byla udělena cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.

14/05/2015
Francine Houben (NL): Lidé, místo a účel — architektura s nádechem lidskosti
Studio Hrdinů ve Veletržním paláci
Návštěvnost: 220 posluchačů
Francine Houben představila na přednášce své vize a filosofii své práce na konkrétních
příkladech realizovaných ve světě, např. o spojení Birminghamské knihovny a Divadla REP, o
Městských kancelářích v Bostonu a Kao-siungském centru umění (Wei-Wu-Ying) v Tchajwanu.
Francine Houben, kreativní ředitelka nizozemského ateliéru Mecanoo, navrhuje budovy, jež
jsou přístupné smyslům, laskavé, technicky provokativní a pevně zakotvené ve svém kontextu.
Francine Houben, která po vítězství v soutěži na sociální bydlení spoluzaložila Mecanoo v roce
1984, říká: „Nezapomenutelné budovy — to je to, co chci vytvářet.“

04/06/2015
Kristine Jensen (DEN): Na stavbě i mimo ni
Iwona Wilczek, (PL): Sny a realita
Studio Hrdinů ve Veletržním paláci
Návštěvnost: 200 posluchačů
Příběhy o krajině a proměnách města. Přístav, památkově chráněné území, hřbitov a návrh
nového městského prostoru. Všechny uvedené příklady jsou výrazem promyšleného přístupu
k přírodě a krajině v rámci sociálních struktur moderního města. Jaký je původní význam těchto
míst? Co mají společného? Jak je může do budoucna proměnit krajinářská architektura?
Městské prostory jsou místa setkávání. Zmíněné čtyři stavby městských prostorů zahrnují jak
nová sídla, tak přeměny těch existujících. Společným cílem je zde proměna prostor v hodnoty
vztahující se k lidem a místům, kde se odehrává kultura.
Kristine Jensen je zakladatelkou a kreativní ředitelkou kanceláře Arkitekt Kristine Jensens
Tegnestue. Pohybuje se na pomezí architektury a krajinářství a její přístup je autorský v
každém projektu. Nejvíce ocenění získala za Nicolai Kulturcenter v dánském Koldingu.
Iwona Wilczek představila v Praze práci malého nekomerčního ateliéru ve městě na jihu
Polska. Hovořila o týmové práci, o nekonečných diskusích a o tom, co ve studiu vytvořili a jaké
mají plány. Také mluvila o svém postavení architektky – ženy, o lidech, s nimiž spolupracuje,
a o tom, co je v jejím povolání nejdůležitější. Povolání architektky jí umožňuje proměňovat
myšlenky ve hmotné, skutečné objekty. Každá návštěva staveb jí připomíná dobrá rozhodnutí
učiněná během procesu navrhování.
Iwona Wilczek v roce 2002 absolvovala Fakultu architektury na vratislavské polytechnice.
Studovala i na Technické univerzitě v Drážďanech. S Mariuszem Tenczyńskim založila ateliér
db2 architekci. Společně vytvořili návrh administrativní budovy Muzea opolské vsi, která byla
v roce 2009 navržena na Cenu Miese van der Rohe. Tato stavba rovněž získala Cenu Spolku
polských architektů (SARP) za nejlepší zrealizovanou stavbu roku 2008. Ateliér se zabývá
návrhy veřejných staveb, soukromých domů a prostorů pro výstavy a trhy. Zúčastňuje se
soutěží. Iwona a Mariusz také vyučují na opolské technice

07/04/2015 - 13/04/2015

architektonický poznávací zájezd do Švýcarska
Počátkem dubna se odehrála již třetí výprava Kruhu za švýcarskou moderní a současnou
architekturou konaná pod hlavičkou projektu Švýcarsko-české inspirace. Team byl složen
ze studentů ETH (Škola architektury v Curychu), studentů architektonických škol z Prahy, Brna
a Liberce a jejich pedagogů, novinářů a členů sdružení Kruh.
Tuzemští studenti byli pečlivě vybráni na základě výběrového řízení. Preferováni byli ti, kteří
získali některé z fakultních ocenění (Ještěd f kleci, Olověný Dušan, Cena Bohuslava Fuchse).
Odbornou způsobilost garantovala profesionální průvodkyně z ArchiTour.
Článek o exkurzi naleznete zde: http://www.archiweb.cz/blog.php?blog_id=3&id_article=280

plakát k exkurzi / CZ a ENG verze

účastníci exkurze do Švýcarska

1/10/2015
Caroline Bos (NL): Kontakty, sdílení vědomostí a zainteresované osoby v
procesech územního plánování

Kino Světozor
Návštěvnost: 350 posluchačů
Ve stati sepsané společně s Tanjou Kullack pro první konferenci na téma Architektura ve
vztahu k pohlaví, zkoumá Caroline Bos, jak by měnící se podstata praxe v architektuře (od
systému vyloučení ve formě profesionální a institucionálně definované a přísně vymezené
sociální třídní vrstvy směrem k praxi propojených sítí) mohla mít pozitivní vliv na rovnost žen
v této profesi. Při pražské přednášce se Caroline Bos zaměřila na toto téma v souvislosti se
svými zkušenostmi se společností UNStudio.
Caroline Bos studovala dějiny umění na Birbeck College na londýnské univerzitě a urbanistický
a regionální rozvoj na Faculty of Geosciences na Univerzitě v Utrechtu. V roce 1988
spoluzaložila Van Berkel & Bos Architectuurbureau spolu s architektem Benem van Berkelem
a rozšířila tím své písemné teoretické projekty do praktické architektury. Uskutečněné projekty
zahrnují most Erasmus v Rotterdamu, museum Het Valkhof v Nijmegenu a dům Moebius. V
roce 1998 Caroline Bos spoluzaložila UNStudio (United Net). Současné projekty
urbanistického rozvoje zahrnují rekonstrukci areálu nádraží v Arnhemu, multifunkční Raffles
City v Hangzhou, podrobný plán pro Basauri a návrh a rekonstrukci Harbour Ponte Parodi v
Janově.
Caroline Bos přednášela jako externí lektorka na Princetonské univerzitě, Institutu Berlage v
Rotterdamu, Akademii výtvarného umění ve Vídni a Akademii architektury v Arnhemu. V roce
2012 jí byl udělen titul čestné profesorky na Fakultě architektury, stavebnictví a urbanistického
rozvoje Univerzity v Melbourne.

03–04/10/2015 Den architektury 2015
Během víkendu 3. až 4. října vyrazily do ulic českých a moravských měst stovky lidí..
Unikátní byla vysoká koncentrace akcí, ale i iniciativ, spolků a jednotlivců, kteří
dlouhodobě a „zdola“ usilují o proměnu českých měst v lepší místa pro život. „V tomto
měřítku jde opravdu o oslavu architektury, která prostupuje našim každodenním
životem“, říká Marcela Steinbachová, zakladatelka festivalu.
Pozitivní je nejen vysoký počet návštěvníků napříč generacemi, organizátoři odhadují
návštěvnost přes šest tisíce lidí. Potěšující je i jejich aktivní přístup k architektuře. Ten
se projevil četnými debatami a výměnou názorů. Lidé o aktuálních kauzách a výstavbě
diskutují, zajímají se o podobu prostředí i kontext výstavby. K pozitivním jevům patří i
zvýšený zájem regionálních i celostátních médií. Věříme, že tato kladná konstelace
pomůže k emancipaci architektury na všech úrovních. Zájem široké veřejnosti je
příslibem vzrůstající citlivosti občanů a jejich vyšších nároků na prostředí, ve kterém
žijí.
Obrovského zájmu se dočkaly procházky věnované tématu architektury 70. let.
Odezva mladých i starších o architekturu normalizace může přispět k tomu, že doba
nových bezhlavých rekonstrukcí a bourání bude nahrazena péčí o tyto často
emblematické stavby.
Nebývalý zájem zaznamenal v roce 2016 formát Hurá dovnitř!, kdy jsou vybrané
zajímavé objekty po vymezený čas volně přístupné. Letošní ročník byl ve znamení
industriálního architektonického dědictví. Kromě hlavního města se formát Hurá
dovnitř! spontánně rozšířil také mimo Prahu například do Rožnova pod Radhoštěm,
Vraného nad Vltavou a České Lípy.
Zájem o architekturu potvrdila i návštěvnost filmové přehlídky Film a Architektura, která
proběhla v pražských kinech. Oslavy Světového dne architektury pokračují dále i v
tomto týdnu. Pestrou kolekci filmů o architektuře a urbánním prostředí připravila v
návaznosti na Den architektury DOC Alliance Films. Jsou mezi nimi portréty dobových
a stylových fenoménů, osobností z řad architektů, eseje i filmové experimenty.
Všechny snímky bylo možné sledovat do neděle 11. října na DAFilms zdarma.

Ozvěny přehlídky Film a architektura proběhly 17.10. v Prague Gallery. Promítnuty
byly mimo jiné filmy ze sekce Nadměrná velikost a unikátní francouzsko - český film
Concrete Stories o kořenech panelových domů a životě v nich.
Den architektury se v roce 2015 uskutečnil v těchto městech:
Benešov, Beroun, Brno, Bystřice pod Hostýnem, Čelákovice, Červený Kostelec, Česká
Lípa, České Budějovice, Český Dub, Havířov, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou,
Jaroměř, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Kolín, Kyjov, Kokořínsko, Litoměřice, Mariánské
Lázně, Mělník, Mnichovo Hradiště, Nenačovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava –
Vítkovice, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prachatice, Přerov, Rovina,
Rožnov pod Radhoštěm, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Vimperk, Volyně, Vrchlabí,
Všechovice, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, SK: Piešťany
Několik momentek Z Dne architektury 2015 (více na www.denarchitektury.cz):

05/10/2015
Křest 5. sborníku: TEXTY O ARCHITEKTUŘE 2014 - 2015
Pátá publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o architektuře bohatě doprovázené
obrázky. Mapuje období let 2014–2015 a představuje architekty a pedagogy prestižní školy
architektury ETH v Curychu, kteří přednášeli v Praze v rámci přednáškového cyklu Švýcarskočeské inspirace. V publikaci jsou uvedeny rozhovory a eseje inspirativních architektů, kteří na
této pečlivě budované škole vzdělávají studenty z celého světa. Jedná se o architekty
(Christian Kerez, Fabio Gramazio, Tom Emerson, Adam Caruso, Andrea Deplazes nebo
Martino Tattara) profesory a teoretiky architektury ( Philip Ursprung, Ákos Moravánszky,
Laurent Stalder, Vesna Jovanović). Plejádu osobností ETH doplňuje konstruktér Joseph
Schwartz, vědecký výzkumník Toni Kotnik nebo krajinářský architekt Günther Vogt.
Publikace dále připomíná aktivity sdružení Kruh pořádané v letech 2014 a 2015 ve spolupráci
s fakultou architektury ETH Curych (přednášky, pracovní skupiny, exkurze). Sborník vyšel
v říjnu 2015 s podporou Fondu partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce.

křest sborníku Texty o architektuře 2014-2015

05/11/2015

Dorte Mandrup: Veřejná práce
Kino Světozor
Návštěvnost: 350 posluchačů
Dorte Mandrup je jednou z nejznámějších dánských architektek, profesorkou architektury a
zakladatelkou ateliéru MAA. Mezi její práce patří několik větších vzdělávacích institucí,
kanceláře, rekonstrukce přísně památkově chráněných budov, multifunkční budovy a
charismatické body v krajině. Její architektura se vyznačuje analytickým a zároveň inkluzivním
přístupem a také snahou vytvářet řešení, která vyhovují uživatelům a zároveň patří do kontextu
svého okolí.

03/12/2015
Tina Saaby (DEN): Kodaň - Město pro lidi
Architektka Kodaně o rozvoji a udržitelnosti přívětivosti měst
Kino Světozor
Návštěvnost: 380 posluchačů
V přednášce se Tina Saaby zaměřila na celoměstské strategie a vzorové příklady z Kodaně a
na to, jak město ulehčuje proces rozvoje. Vizí Kodaně je stát se nejlepším místem pro život –
metropolí pro lidi. Jednou z hlavních architektonických a urbanistických strategií rozvoje
Kodaně je přívětivost pro život. Oficiální strategie městského života v Kodani upřednostňuje
život ve městě před městským prostorem a městský prostor před budovami. V posledních
deseti letech byl v Kodani kladen velký důraz na rozvoj městského života a na lidský rozměr,
který je klíčový pro rozvoj a udržitelnost města.
Po přednášce následovala diskuze, kterou moderoval Osamu Okamura (reSite). Diskuzního
panelu se zúčastnili Pavla Melková (IPR Praha), Vratislav Filler (sdružení Auto-mat) a Matěj
Stropnický (SZ).

Děkujeme partnerům a sponzorům!
Přednáškový cyklus ARCHITEKTKY I.
pořadatel: Kruh
pod záštitou:
České komory architektů
ve spolupráci:
Národní galerie, IPR Praha
projekt podpořili:
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Nadace české architektury
MDA Praha s.r.o.
Sipral a.s.
Laufen CZ a.s.
Nizozemské velvyslanectví v ČR
Dánské velvyslanectví v ČR
Polský institut
mediální partneři:
Radio 1
Rádio Wave
ERA21
archiweb.cz
Earch
časopis Stavba
Material Time

Den architektury 2016
pořadatel: Kruh
pod záštitou:
Česká komora architektů
za finanční podpory:
Ministerstvo kultury ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát m. Brna
Nadace české architektury
Státní fond kultury České republiky
Francouzský institut v Praze
Polský institut v Praze
Rakouské kulturní fórum v Praze
Leo Express a. s.
MDA Praha s. r. o.
Sipral a. s.,
OP Tiger
Spolupořádá:
4AM/Fórum pro architekturu a média
aArchitektura
archibn, z.s.
Ateliér v kódu s.r.o.
Ateliér Pragovka
CBArchitektura
Contesting Space / Architecture as a Social Practic
Čtyři dny

D+Architekti
Doc Alliance
Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Důl architektury, z.s.
ERA21
Galerie JII a Jan Ritter ml.
IPR hl. m. Prahy
Kampanička
Kino Světozor
KOarch
Laufen
Litoměřice-Leitmeritz.net
Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Mělník debatuje
My Street Films
Národní galerie v Praze
Národní památkový ústav
Občanské sdružení Písecký svět
Obec Všechovice
Offcity z. s.
Okrašlovací a zábavní spolek Bystřice pod Hostýnem
Okrašlovací spolek Kostelec
Pěstuj prostor, z. s.
Pivovar Lobeč o.s.
PLAC o.s.
Prague Gallery
Projektil architekti s.r.o.
Promejto, z.s.
Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s.
Prostor Prachatice
Prostor Vimperk
Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná,z.s.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
spa - architekti
spolek Dubáci
Spolek Za krásnou Olomouc
Střední škola stavební Třebíč
švihák z.s.
TUarch
Tvoříme místo r.s.
Třebíč město
Umění do Znojma
UMMAGUMMA ARCHITEKTI, v.o.s.
Ústí-Aussig.net
Volyně v dolyně
Zumr architekti s.r.o.
Žijeme Žďárem
mediální partneři:
Architekt
Respekt
RailReklam
Český Rozhlas 3
Radio Wave
Radio 1
Archiweb
ERA21
Material Times
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