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Édouard François : „Zelená architektura”? 
 

3. října 2013, 19h30 

Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1 

Přednáška ve francouzštině s tlumočením do češtiny. Vstup 50,- Kč. 

 

 

Přednáškový cyklus Metamorfózy měst zahájí svou podzimní část ve čtvrtek 3. října, kdy 

v Praze vystoupí jeden z hlavních francouzských představitelů zelené architektury 

Édouard François. Tvůrce Tower Flower, bytového domu s bujným živým pláštěm z obřích 

květináčů, představí své vize „zelené“ architektury, udržitelného rozvoje a nových forem 

ekologického bydlení. Přednáška proběhne v předvečer celorepublikového festivalu Den 

architektury a zahájí tak pražský program této akce. 

 

Édouard François (*1958) vystudoval École Nationale des Beaux Arts v Paříži a École Nationale 

des Ponts et Chaussées. K jeho ceněným stavbám patří L’Immeuble qui pousse (neboli Dům, který 

roste, Montpellier, 2000), Tower Flower (Paříž, 2004) – bytový dům, jenž je po celém obvodu 

obehnán obřími květináči, radikální stavba Hôtel Fouquet's Barrière (Paříž, 2006), či věž M6B2 Tour 

de la Biodiversité rozsévající po okolí malá semínka a podporující tak přirozenou biodiverzitu okolí 

(Paříž, dokončení 2014). Na „zelených“ projektech pracuje v současné době po celém světě. 

Aktuálně například v Maroku, Indii a na Srí Lance, kde realizuje své vize, které respektují kontext 

místa, kulturní dědictví a zachovávají soudobý výraz staveb. V roce 2012 obdržel od francouzského 

ministerstva kultury ocenění rytíř Řádu umění a literatury a v ten samý rok vzniká Maison Édouard 

François.  

 

Přednáškový cyklus Metamorfózy měst, připravený Kruhem o.s. ve spolupráci s Francouzským 

institutem v Praze, prezentuje české veřejnosti současnou francouzskou architekturu a její tvůrce. 

Šest přednáškových a diskusních večerů probíhá od dubna do prosince 2013. Tématem celého cyklu 

je město a jeho proměny. Jednotlivé večery se budou zabývat otázkami udržitelného rozvoje města, 

problémy dnešní rozvolňující se zástavby a potřebou znovudefinování jeho hranic. Z připravovaných 

přednášek doporučujeme vystoupení mladé francouzské architektky Manuelly Gautrand (*1961), 

držitelky řady ocenění, mezi jejíž projekty patří mimo jiné neopominutelná a invenční budova 

autosalonu Citroën C42 na Champs-Elysées (2007), kterou pojala jako výraznou výkladní skříň 



značky. Sérii korunuje přednáška světově proslulé architektky Anne Lacaton z architektonického 

studia Lacaton et Vassal, která se uskuteční 5. 12. 2013. 

 
Občanské sdružení Kruh pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné 

dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové 

architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti - tj. i mimo úzký okruh odborníků 

a studentů architektury. Kruh již uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících 

českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury, dva filmové festivaly o architektuře a 

výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře.  

www.kruh.info 

 

Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho cílem je 

přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a novátorská díla, iniciovat 

setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné vztahy mezi oběma zeměmi se silnou 

kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, 

galerie, knihkupectví a kavárny. 

www.ifp.cz  

 

 

Partneři: Kruh, Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha 

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, archiweb, Kulturní čtrnáctideník A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: 

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 

Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  
Kruh o.s.  

Pavlína Svatoňová, tel. 739 077 956, pavlina.svatonova@gmail.com 

www.ifp.cz / www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague / www.kruh.info 


