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Francouzský institut v Praze a Kruh o.s. připravili pro zájemce o architekturu 

cyklus přednášek s názvem Metamorfózy měst. Během letošního roku v Praze 

vystoupí řada špičkových francouzských architektů mladé a střední generace, 

kteří představí své projekty i aktuální tendence ve francouzské architektuře 

vzhledem k problematice plánování a rozvoje měst.  

 

Přednáškový cyklus Metamorfózy měst představí současnou francouzskou architekturu a 

její tvůrce. Šest přednáškových a diskusních večerů bude probíhat  do prosince 2013. 

Tématem celého cyklu je město, jeho proměny a udržitelný rozvoj. Pořadatelé tak reagují 

na velice aktuální téma, o které jeví zájem česká odborná i laická veřejnost.O roli 

architektury v utváření měst a udržitelném rozvoji měst promluví z francouzské perspektivy 

David Trottin a Christian Devillers. Své názory na inovativní způsoby stavění a 

ekologicky udržitelnou výstavbu představí v Praze Gilles Perraudin, který postavil několik 

svých staveb pouze z masivních kamenných kvádrů, i jeden z hlavních francouzských 

představitelů zelené architektury, Edouard François, tvůrce Tower Flower, bytového 

domu s bujným živým pláštěm z obřích květináčů. Propojení architektury a obchodního 

sektoru nastíní mladá francouzská architektka Manuella Gautrand, držitelka řady ocenění, 

mezi jejíž projekty patří mimo jiné neopominutelná a invenční budova autosalonu Citroën 

s názvem C42 (2007) na Champs-Élysées , kterou pojala jako výraznou výkladní skříň 

značky. Mezi nejvýraznější architekty, kteří inspirují převážně mladou a střední generaci 

architektů po celém světě patří Anna Lacaton z architektonického studia Lacaton et Vasal, 

která uzavře letošní cyklus přednáškou v prosinci. Všechny přednášky jsou zdarma a budou 

tlumočeny do  češtiny. 

„KRUH i v letošním roce pokračuje ve zprostředkovávání dění v současné architektuře. Živá 

setkání nabízí úžasnou příležitost a prostor pro výměnu názorů a zkušeností. Kromě 

zajímavých francouzských tvůrců tak náš celoroční cyklus přináší další příspěvek do 

celospolečenské debaty o tvorbě měst v Čechách˝, říká o připravované akci iniciátorka 

Marcela Steinbachová. 



 „Francouzský institut v Praze pokračuje i v roce 2013 v reflexi nad velkými světovými 

tématy se zaměřením na metamorfózy měst. Tento cyklus přednášek o francouzské 

architektuře představuje problematiku a výzvy města budoucnosti : trvale udržitelné 

bydlení, ekologické čtvrtě, mobilita a transport a proměny brownfieldů˝, k tomu dodává 

Charlotte Fouchet z Francouzského institutu. 

 

Užitečné odkazy: 

Périphériques Architectes 

http://www.peripheriques-architectes.com 

Devillers et Associés 

http://www.agencedevillers.com 

Gilles Perraudin 

http://www.perraudinarchitectes.com 

Edouard François 

http://www.edouardfrancois.com 

Manuelle Gautrand 

http://www.manuelle-gautrand.com 

Anne Lacaton 

http://www.lacatonvassal.com 

 

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  

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  

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 


