Johansen Skovsted Arkitekter | Po ruce
/tisková zpráva, Praha/ Na poslední přednášce letošního celoročního cyklu Severská cesta, cesta
k udržitelnosti představí spolek Kruh práci progresivního dánského studia Johansen Skovsted
Arkitekter. V živém streamu zástupci kanceláře odhalí svůj přístup k architektuře, přírodě a
dědictví staveb a poukážou na své zdařilé projekty. Přednáška s názvem „Po ruce“ se uskuteční
v živém vysílání na facebookových stránkách spolku Kruh ve čtvrtek 3.12. od 19:30. Akce
proběhne zdarma, ovšem je možnost tuto přednášku a rovněž působení celého spolku podpořit
zakoupením virtuálních vstupenek, které jsou k dispozici v předprodeji sítě GoOut.
Dánská kancelář Johansen Skovsted Arkitekter byla založena dvěma architekty Sørenem Johansenem
a Sebastianem Skovstedem. Studio reprezentuje kodaňskou progresivní architekturu a během
několika let dosáhlo velkého uznání. Architekti získali národní i mezinárodní ocenění, mimo jiné AD
Design Award 2018, tříletý pracovní grant Danish Arts Foundation 2017, nebo se s projektem
v povodí řeky Skjern dostali do užšího výběru pro Cenu Mies van der Rohe 2017.
Práce dánského studia svědčí o silné vizi a autonomní architektuře. „Snažíme se překlenout propast
mezi současnými stavebními procesy a materiály a základními architektonickými hodnotami,“
dodávají zástupci kanceláře. Navrhují objekty a budovy, které jsou inspirovány prvotními formami,
kdy na jejich práci mají významný vliv jak lidová architektura, tak anonymní průmyslové stavby.
S respektem poté přistupují ke kontextu místa a projevují zájem o místní stavební techniky.
Nedávné projekty, jako jsou rekonstrukce čerpací stanice na řece Skjern a stavební prvky v ptačí
rezervaci Tipperne, jsou příkladem jejich citlivého přístupu k dědictví budov a k přírodě. Stavební
zásahy do krajiny zhmotňují jejich sochařský přístup k prostoru, jako lze vidět například u ptačí
pozorovatelny v Tipperne. Zvlněná betonová fasáda tří zrekonstruovaných přečerpávacích stanic
na řece Skjern zase odkazuje na okolní rozbrázděná pole. Tyto stanice se staly oblíbeným návštěvním
místem s výstavními prostory, vnitřními a vnějšími stanovišti určenými k pozorování okolí a
víceúčelovými sály.
Dále se kancelář soustředí na projekty komunitních center, kulturních staveb, ale také rodinných
domů, například rekonstrukce staré rekreační chaty v chráněné krajinné oblasti Blåvand v Dánsku.
„Studio Johansen Skovsted Arkitekter vidí architekturu jako médium pro hraní si s krajinou, budovami
a městy a celou historií, která k tomu patří,“ dodává k práci dánské kanceláře Marcela Steinbachová,
architektka a zakladatelka spolku Kruh.
Online přednáška ateliéru Johansen Skovsted Arkitekter bude vysílána na facebookových stránkách
spolku Kruh ve čtvrtek 3. prosince od 19h30. Akce proběhne zdarma, ovšem je možnost tuto
přednášku a rovněž působení celého spolku podpořit zakoupením virtuálních vstupenek, které jsou
k dispozici v předprodeji sítě GoOut.
Slavíme 20 let
Spolek Kruh v roce 2020 slaví 20 let výročí od založení. Kromě pravidelných přednáškových večerů se
zahraničními architekty pořádá také festivaly Den architektury a Film a architektura.
Texty o architektuře 15/18
V pořadí už šestá publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o současné kvalitní architektuře
bohatě doprovázené obrázky. Mapuje období let 2015–2018 a představuje na 35 architektonických
studií z celého světa. Sborník je tematicky rozdělený na dvě části Architektky a Jiná perspektiva–
první se věnuje výrazným ženám v architektuře, jako jsou Liesbeth van der Pol, Kate Otten, Anapuma

Kundoo, Annette Gigon. Druhá, obsáhlejší část představuje významné, převážně evropské architekty,
kteří spoluvytvářejí obraz současné architektury. V publikaci jsou mimo jiné zastoupeny ateliéry
Sergison Bates Architects, Brandlhuber+ Emde, Burlon nebo Hans Kollhoff, Christ & Gantenbein či
Éric Lapierre. Publikaci lze zakoupit například v síti Kosmas nebo ve vybraných knihkupectvích.
Přednášky jsou připravované v souladu s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Program může být změněn podle aktuálních nařízení vlády ČR či zahraničních vlád a jejich opatření.

Více informací najdete na www.kruh.info
Kontakt pro média: Mgr. Anežka Chalupová, kruhos@gmail.com, 723 616 919

