
Projekt – pásmo přednášek o architektuře : 
 

„DIALOGY S HISTORIÍ“ 
 
Pásmo osmi přednášek o architektuře :„DIALOGY S HISTORIÍ“ vzniklo ze spontánního nápadu architektky 
Michaely Zucconi zůročit své zkušenosti z práce v atelieru v malém městě a také z práce ve známých 
atelierech velkoměsta. Dává si za cíl seznámit širokou veřejnost s tím, jak se tvoří náš životní prostor. Jaké 
vztahy tu působí a jaký vliv má pak prostředí na nás.  
 
Každou novostavbou vždy navazujeme na něco, co tu je a ať chceme nebo ne, i včerejší čerstvě položená 
žulová dlažba na chodníku už patří minulosti. Zachovaná historie ve věcech je to, čím k nám promlouvají 
naši předkové, naše paměť, sebevědomí.  
Současně vytváříme vzkaz do budoucnosti, protože objekty mají delší trvanlivost než lidé.  
A tak vzniká napětí.  
 
Každá rozumná intervence, zásah do prostředí, vede se stávajícím stavem dialog. 
 
Architekt se však v našich podmínkách a zvyklostech dostává ke slovu jako poslední – často ve chvíli, kdy 
zásadní věci týkající se potřeb samotného prostoru  a slučitelnosti s požadavky investora jsou už 
rozhodnuty.  A tak často vznikají nesmyslná zadání a podle toho jsou také výsledky: místa, kde nikdo 
nechce setrvat, prostory bez ducha, která nám nemají co sdělit. 
 
 V přednáškách budeme mít možnost se setkat s architekty nebo s teoretiky architektury, kteří nám na 
konkrétních příkladech přiblíží své důvody co a jak chtěli vyjádřit, na co reagovali,  jak chtěli s historií 
komunikovat.  
 
 
 

Jako první p řijal pozvání 
teoretik a popularizátor architektury  

Adam Gebrian 
17.10.2014 v 18.00hod na p ůdě klatovské galerie GKK, nám.Míru. 149/I 

 
 
 

Při dalších příležitostech přivítáme např. paní Evu Jiřičnou, Josefa Pleskota, atelier Projektil, K2 a další.  
Na jaře proběhla předehra těchto setkání s panem Norbertem Schmidtem o propojení umění, architektury a 
teologie.  
 
Projekt je především sdělením architekta ne jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací architektů 
jako celku směrem ke společnosti. 
 
Je realizován za podpory architekta města Klatov Evy Brandové. V současnosti také probíhá v Brně a 
postupně navštíví i další města České republiky.  
 
http://www.gkk.cz/cs/akce/prednasky-a-besedy/ 
 


