Netradiční rozhovory světově uznávaných osobností
architektury s jejich hosty nabídne pokračování cyklu
přednášek Dialogy 2022
Praha / 17. 2. 2022
Spolek KRUH reflektuje více než 21letou historii úspěšných přednášek zaměřených
na současnou architekturu. V pokračování cyklu s názvem Dialogy zve nejzajímavější
přednášející minulých ročníků spolu s jejich vybraným hostem, ať už architektem
či profesionálem z jiného odvětví. Vytvářejí tak unikátní rozhovor, často i s oborovým
přesahem. Jarní cyklus celoročních přednášek se uskuteční od března do června 2022
vždy první čtvrtek v měsíci.
Cyklus přednášek s názvem Dialogy je dramaturgicky postaven na nejzajímavějších
přednášejících, kteří v Praze za posledních 21 let díky Kruhu vystoupili. Tyto přednášející
jsou vybíráni nejen podle ohlasů návštěvníků, ale převážně podle nosných témat,
se kterými nás seznámili. Zaměřují se například na problémy udržitelnosti a možnosti
využívání přírodních materiálů v architektuře, na otázku globalizace a alibismu
v posuzování
ekologicky
šetrných
budov,
zohledňovali
politické,
sociální
a environmentální aspekty propsané do architektury, ukázali potřeby současného bydlení
nebo zkoumali veřejný prostor a plánování města.
„Věříme, že námi vybraní hosté během svých dalších přednášek rozšíří naše povědomí
o současných problémech stavitelství, ukážou nejen na estetické kvality architektury,
ale i její velkou propojenost s ostatními obory a našimi životy, odhalí, jak moc můžeme
i my svým ohleduplným přístupem k okolnímu prostředí ovlivnit budoucnost a jaká
je vůbec podle nich budoucnost architektury.” říká k tématu Marcela Steinbachová,
zakladatelka spolku a dramaturgyně přednášek.
Dialogy jsou živou konfrontací současné architektury jak naší, tak té zahraniční.
Pro přednáškový večer si vybraní přednášející zvolí dle vlastní volby dalšího
hosta/přednášejícího z oblasti architektury, krajinné architektury, urbanismu, historie,
teorie, statiky, ale i jiných oblastí, které architekturu současnosti či přemýšlení o oboru
ovlivňují. Oba hosté přednáškový večer povedou buď formou dialogu nebo
dvojpřednášky na téma jim společné a jimi vybrané. Aktivní zapojení diváků do debaty
je součástí každé přednášky.
Jarní cyklus přednášek spolku Kruh zahájí začátkem března nizozemská architektka
Liesbeth van der Pol. Spolu se slovenskou organizací Spolka promluví o udržitelnosti
současné architektury. Hostem Philipa Ursprunga, profesora dějin umění a architektury
na ETH v Curychu, bude v dubnu francouzská architektka Anne Lacaton, která v Kruhu
vystoupí po téměř desetileté pauze. Anne Lacaton z ateliéru Lacaton et Vassal loni
obdržela prestižní Pritzkerovu cenu. Při své práci klade velký důraz na pozorování

prostoru a prožitku z něj. Na jaře také přijede francouzský architekt a teoretik
Éric Lapierre, který v roce 2017 ve své přednášce v rámci cyklu Jiná perspektiva ukázal
estetické kvality architektonických plánů a jejich důležitost. Do společného dialogu
si přizval italskou historičku umění Annu Rosellini.
Přednáškové večery spolku Kruh se uskuteční v jarním bloku od března do června
a v podzimní bloku od října do prosince 2022. Akce budou pořádány v prostorách Centra
architektury a městského plánování (CAMP), v kině Světozor a v dalších pražských
sálech. Přednášky probíhají v anglickém jazyce, vybrané akce budou tlumočeny
do češtiny. Základní vstupné na akci je 140 Kč a za zvýhodněnou cenu pro studenty
a seniory za 120 Kč.

Předpokládání přednášející a jejich hosté v jarním bloku 2022:
Čt 3. 3. 19.30, kino Přítomnost, Liesbeth van der Pol /NL + Spolka /SK
Čt 7. 4. 20.00, kino Aero, Philip Ursprung /CH + Anne Lacaton /FR
Čt 5. 5. 19.30, bude upřesněno
Čt 2. 6. 19.30, CAMP, Éric Lapierre /FR + Anna Rosellini /IT
O spolku KRUH
Spolek Kruh představuje odborné i neodborné veřejnosti architekturu již 21 let.
Za tu dobu uspořádal kolem 300 přednášek významných i začínajících českých
a zahraničních architektů, teoretiků architektury a osobností, zabývajících
se architekturou. Přednášky byly doplněny několika exkurzemi a diskusemi, dále vydáním
sedmi souhrnných sborníků textů o architektuře a uspořádáním výstavy Povolání:
architekt(ka), ke které vyšel katalog s teoretickými texty s danou problematikou.
Již jedenáctým rokem pořádá celorepublikový festivalu Den architektury a v roce 2021
proběhl také jubilejní 10. ročník filmového festivalu Film a architektura.
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