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přednáškový cyklus
Něco se děje
březen - prosinec 2011

Přednáškový cyklus „Něco se děje“ se zaměřil na nejaktuálnější dění v tuzemské architektuře.
Představil nejnovější přístupy v architektuře dokumentovány architektonickými soutěžemi.
Záměrem pořádaných akcí bylo zachytit moment zrodu nových, čerstvých a často neotřelých
architektonických myšlenek a bezprostřední formou je přiblížit laické i odborné veřejnosti.
Smyslem bylo představit nejaktuálnější dění - to, o čem architekti v rámci vybraných soutěží
právě teď přemýšlí, čím se zabývají, kam směřují - nikoliv to, co se právě staví.
Kromě hlavních přednášek o velkých architektonických soutěží (Roudnice nad Labem, Ostrava), v rámci kterých jsme v Praze představili také dvě významné nizozemské architektonické
kanceláře. Kruh letos uskutečnil také komorní setkávání architektů s veřejností v kavárně
Fra, která se věnovala zdánlivě drobným, ale aktuálním otázkám architektury.

čt 3. 3. 2011 / 19.30 / velký sál Roxy, Praha 1
O smutku, Architektonická soutěž na smuteční síň v Roudnici nad Labem
Jan Jehlík, ADNS, Jan Stempel, Šrámková architekti, Ivan Kroupa, ateliér Lennox, Marek Kopeć, Jan Šepka, Pavel Jura, Tomáš
Zmek; Petr Rezek: Tělo v obřadní síni
První akcí roku 2011 byl večer věnovaný soutěži na smuteční síň v Roudnici nad Labem. Cílem nebylo pouze představit jednotlivé návrhy, ale především otevřít diskusi o tom, jaký charakter by mělo mít místo posledního rozloučení s mrtvými. Kromě autorů
oceněných návrhů byli pozváni také architekti, kteří v projektech přišli s výrazně odlišným pojetím smuteční síně. Po jednotlivých
prezentacích následovala diskuse otevřená soutěžícím, porotcům (Jan Jehlík) i publiku. V druhé části večera pak vystoupil ilozof
Petr Rezek s přednáškou Tělo v obřadní síni.
čt 24. 3. 11 / 19:30 / Kavárna Fra, Praha 2
Kruh ve Fra: Věci v krajině
Večer s Michalem Šiškou, autorem knihy Malé věci v krajině, a historikem umění Jiřím Zemánkem.
Diskusní večer se věnoval kulturní krajině, poutnictví a smyslu malých zásahů do krajiny.
čt 7. 4. 2011 / 19:30 / divadelní sál NoD, Praha 1
David Kraus: Po deseti letech šťastný na Zemi
David Kraus vystoupil v Kruhu před deseti lety - přesně v dubnu 2001 - s přednáškou Vyplněné vize. Výročí Kruhu David Kraus
oslavil ohlédnutím po uplynulé tvorbě a zamyšlením nad smyslem architektonické práce a úlohou architekta. David Kraus (*1970)
je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze (1989- 1996), kde studoval u profesora Miroslava Šika. Roku 2003 založil ateliér
Architektura, s.r.o., v rámci kterého řeší nejrůznější typy zadání (bydlení, administrativa, umělecké projekty, hotely, provozní areály,
instalace výstav, interiéry a urbanismus). Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderního pojetí architektury, pracuje s
neobvyklými zdroji inspirací a s obrazy a principy současného světa.
čt 5. 5. 2011 / 18:00 / 20:00 / MeetFactory, Praha 5
O Černé louce: soutěž na Černou Louku v Ostravě
Hiroki Matsuura (Maxwan, Rotterdam): What matters for whom in which moment
Večer byl věnovaný mezinárodní urbanistické soutěži na revitalizaci území Černé louky v blízkosti centra Ostravy, která proběhla
na jaře roku 2010. Vybrané oceněné soutěžní návrhy během večera představili Jiří Buček ze Sialu (2. místo), Peter Stec (3. místo)
a Josef Kiszka (odměna). Vítězný návrh z dílny nizozemské kanceláře Maxwan představil architekt Hiroki Matsuura. Ten navázal od
20 hod. také samostatnou přednáškou o práci rotterdamské kanceláře Maxwan Architects + Urbanists, která se věnuje převážně
městskému plánování a navrhování rozsáhlých architektonických celků.
čt 9. 6. 2011 / 19:30 / divadelní sál NoD, Praha 1
Kamiel Klaasse (NL Architects, Amsterdam): Mashup / Míchanice
Přednáška jednoho ze zakládajících členů NL Architects Kamiela Klaasseho (*1967) propojila s humorem, typickým pro celou
tvorbu ateliéru, architekturu a urbanismus s konceptem mashup. Mashup neboli míchanice je pojem známý z hudební a internetové
oblasti a označuje míchání dvou hudebních skladeb či kompiláty internetových stránek. Kamiel Klaasse během večera představil
tvorbu kanceláře od jejích začátků až po dnešek s tím, že míchanici dobře reprezentují především realizace městských prostorů,
které spojují několik funkcí zároveň (veřejný prostor-hřiště, mobiliář-prolézačka, dům-lezecká stěna apod.). V práci významné nizozemské architektonické kanceláře přiblíží i oceněný návrh ze soutěže na Černou louku v Ostravě z roku 2010.
čt 23. 6. 11 / 19:30 / Kavárna Fra, Praha 2
Kruh ve Fra: Architekt a rozvojová pomoc
Setkání s architektkami Klárou Makovcovou a Pavlínou Macháčková bylo věnováno projektům pro třetí svět. Diskuse nad realizací
školy v Catabole v Angole a projektem laboratoří na předměstí Ulánbátaru v Mongolsku se zúčastnil také Hynek Ciboch z České
zemědělské univerzity a architekt Jakub Caudr, který stavbu angolské školy realizoval. Úspěšný projekt pro Angolu i průběh realizace vzbudily během večera řadu otázek z obecenstva a širokou diskusi.
čt 20. 10. 11 / 19:30 / ÚLUV, Praha 1
Zlín sobě
Večer byl věnovaný nejnovějším architektonickým soutěžím na řešení centra Zlína. Během večera vystoupily vítězné týmy
architektů Jitky Ressové (Gahurův prospekt), Pavla Mudříka (park Komenského) a Pavla Chládka (podchod na náměstí Práce).
Autoři návrhů představili uvedené tři lokality, které spolu bezprostředně sousedí, a přiblížili, jak návrhy promění stěžejní veřejný
prostor centra Zlína. Pohled poroty přiblížili Pavel Hnilička, Antonín Novák a Pavel Jungmann.
čt 10. 11. 11 / 19:30 / Café Fra, Praha 2
Kruh ve Fra: Architekt, dokumentaristka a horník
Večer s dokumentaristkou Klárou Tasovskou a architektem Petrem Jandou byl věnovaný (zatím) nerealizovanému projektu Expozice hornictví v Národním technickém muzeu. Autoři přiblížili architektonický koncept připravované expozici a představili i krátké
ilmy o práci v dolech natočené pro Národní technické muzeum.
čt 01. 12. 11 / 19:30 / Experimentální prostor Roxy/NoD, Praha 1
re:
Večer se členy pracovní architektonické platformy re:, která se zformovala kolem architekta Michala Kuzemenského, představila
svoji činnost: architektonicko-urbanistické workshopy ve Vodňanech a Luži. Večerem provázeli Michal Kuzemenský, Ondřej Synek,
Jiří Žid, Ida Čapounová, David Pavlišta a Jan Vlach.

kruh
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.
O.s. Kruh dosud uspořádalo více jak 110 přednášek významných i začínajících českých i zahraničních architektů,
teoretiků architektury a osobností, zabývajících se architekturou. Přednášky byly doplněny několika exkurzemi, diskusemi, dvěma festivaly ilmů o architektuře, dále vydáním tří souhrnných sborníků textů o architektuře a uspořádáním
výstavy „Povolání:architektka“, ke které vyšel katalog s teoretickými texty s danou problematikou a uspořádání celorepublikového festivalu Den architektury, jehož třetí ročník proběhne letos první říjnový víkend. Akce pořádané Kruhem
se setkávají s živým zájmem publika (průměrná návštěvnost akcí se pohybuje okolo 200 – 350 lidí, výjimečně i 800),
i odborného tisku (mj. jsme obdrželi cenu časopisu Architekt za rok 2003). Spoluprací s odbornými časopisy (Era 21,
Stavba, Art a Antiques, s týdeníkem Respekt, A2), s Radiem 1 a Českým rozhlasem nebo s uměleckým festivalem 4+4
dny v pohybu se nám daří informovat o přednáškách o architektuře nejširší publikum. Jedním z hlavních poslání Kruhu
je otevřít takto diskusi o kvalitní architektuře i mimo úzký okruh odborné veřejnosti.
O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici, historici, architekti).
členové sdružení jsou:
MgA. Marcela Steinbachová, architekta a odpovědná redaktorka odborného časopisu o architektuře ERA 21
Ing. Vladislava Valchářová, historička architektury
Soňa Ryndová, odborná editorka
Mgr. Eva Novotná, historička architektury
Marcela Steinbachová st.
MgA. Helena Šantavá, graička
výkonný výbor:
MgA. Marcela Steinbachová
Mgr. Eva Novotná
MgA. Helena Šantavá
předseda:
MgA. Marcela Steinbachová
revizor účtů:
Mgr. Eva Novotná
spolupracovníci:
Ing. arch. Dita Mrázková, architektka
Pavlína Svatoňová, PR Divadlo Archa
Mgr. Karolína Jirkalová, redaktorka časopisu Art and Antiques
Iveta Čermáková, studentka výtvarného umění
Marcela Steinbachová st.
kontakt
o. s. Kruh, Londýnská 54, 120 00 Praha 2
www.kruh.info, www.denarchitektury.cz
kruhos@seznam.cz
+420 777 153 330
IČO: 26537389
DIČ: CZ 26537389

děkujeme partnerům a sponzorům
partneři: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha, Kavárna a knihkupectví Fra
projekt podpořili: Konsepti, Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o.,Metrostav a. s., Sipral a. s., Nadace české
architektury
mediální partneři: Era 21, Radio 1, www.archiweb.cz, Kulturní čtrnáctideník A2
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Přehled o příjmech a výdajích
Vyplní poplatník v celých Kč
Příjmy za účetní období
Podle zákona
Podle zákona
o účetnictví
o daních z příjmů
1. Příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb
115 000
115 000

Vyplní poplatník v celých Kč
Výdaje za účetní období
Podle zákona
Podle zákona
o účetnictví
o daních z příjmů
8. Výdaje za nákup materiálu a zboží
0
0

2. Ostatní příjmy

9. Ostatní výdaje

347 326

0

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6. Příjmy celkem
(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 +
+ ř. 4 + ř. 5)

463 723

0

463 723

0

13. Výdaje celkem
462 326

7. Započtené příjmy

Celkové příjmy pro základ daně

115 000

0

115 000

(ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 +
+ ř. 11 + ř. 12)

14. Započtené výdaje

0

Celkové výdaje pro základ daně

0

Podpis: ........................................................................

