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ASB #1976 FOTO MESIACA

KAIPARA HARBOUR,  
NOVÝ ZÉLAND
Gibbs Farm disponuje nezvyčajnou zbierkou 
sôch od súčasných medzinárodných umelcov 
vrátane Richarda Serra, Anisha Kapoora a Andy-
ho Goldsworthyho. Pod holým nebom sa na nie-
koľkokilometrovom pozemku, ktorý sa nachádza 
v tesnej blízkosti prístavu Kaipara Harbour na Se-
vernom ostrove Nového Zélandu, nachádza viac 
ako tridsať monumentálnych sôch. Najnovším 
kúskom do zbierky podnikateľa Alana Gibbsa, 
ktorý s týmto projektom začal pred 26 rokmi, je 
Jacob ś  Ladder, 43 metrov vysoká dutá socha, 
vyrobená z oceľových rúrok štvorcového priere-
zu. Jej hmotnosť je neuveriteľných 46 ton. Jed-
notlivé rúry su kladené do vrstiev, pričom každá 
vrstva má o  niečo menšiu dĺžku a  veľkosť. Sú 
vzájomne posunuté a  rotované, čím bol dosiah-
nutý výsledný zakrivený vzhľad. Park je voľne 
prístupný tak pre umelcov a exkurzie, ako aj pre 
verejnosť.
TEXT: ANDREA DINGOVÁ, FOTO: DAVID HARTLEY-MITCHELL

Kolekcia sôch  
pod holým nebom
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ASB #19736 REALIZÁCIE

TOTEMENT/PAPER Ak ste v dnešnej dobe 
majiteľom liehovaru, bez podmanivej 
prezentácie svojho výrobného procesu 
sa nezaobídete. Je to už takmer povinná 
jazda. Klienti aj distribútori od vás musia 
odchádzať so zážitkom - presne tak ako 
po návšteve Černjachovska.
ČERNJACHOVSK, RUSKO TEXT: KORINA KRCHNIAKOVÁ,  
PODKLADY: V2COM, FOTO: GLEB LEONOV

Múzeum vína 
a brandy
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ASB #19738 REALIZÁCIE

Černjachovsk je ospalé a trochu ošume-
lé mestečko v  Kaliningradskej oblasti 
Ruska, zovretej medzi Poľskom a Litvou. 
Toto pôvodne pruské mesto Insterburg 
citeľne poznačila druhá svetová vojna. 
V  ostatných rokoch sa preberá k  živo-
tu aj vďaka novému liehovaru, ktorý 
zamestnáva časť štyridsaťtisícovej 
populácie. Liehovar spoločnosti Allian-
ce-1892 sa zaoberá výrobou a  zrením 
brandy podľa francúzskych receptúr. 

Tento moderný závod, sám o  sebe 
trochu nečakaný v  tejto poloagrárnej 
krajine, vás hneď za vstupnou bránou 
prenesie do celkom iného sveta. Dve 
neortogonálne hmoty tu rozohrávajú 
výrazne dynamickú tvarovú hru. 

Sklad inak
Táto dvojica objemov od moskovského ar-
chitektonického štúdia TOTEMENT /
PAPER by sa nestratila ani na benát-

skom Bienále, pričom je to však stále 
kompletne funkčný skladový priestor 
liehovaru. Zároveň je to však mú-
zeum a manifest. Vo vnútri sa konajú 
organizované prehliadky, ochutnávky 
a  spoločenské udalosti. Projekt pre 
„Wine and Brandy Distillery Museum 
& Warehouse“, ako sa tento počin 
oficiálne volá, vznikol ešte v roku 2011 
a v roku 2016 sa v takmer nezmenenej 
podobe stal jednou z tých ojedinelých 

realizácií, pri ktorých klient ponechal 
architektovi voľnú ruku. 

Bohatá symbolika
Ako správne plnohodnotné múzeum, 
aj táto realizácia má vrstvy konotá-
cií a  významov. Začnime tým, ktorý 
sa ponúka prvý. Stavba vyrastá z po-
zemku v  podobe dvoch materiálovo 
odlišných foriem. Je tu kovová verti-
kálna konštrukcia, ktorá má evokovať 

  Situácia: objekt múzea je umiestnený medzi vrátnicou a liehovarom.   Rez skladovou časťou múzea

  Dynamická dvojica v priamom kontraste s okolím
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ASB #197 39MÚZEUM VÍNA A BRANDY

destilačnú nádrž, a horizontálna časť 
s  drevenou fasádou pripomínajúca 
sudy, v  ktorých musí brandy dozrie-
vať. Nasleduje dualita otvorenosť/
uzavretosť. Oceľová konštrukcia je 
rozorvaná štrbinou, odhalená, bez 
strechy a  v  podlahe má svetlík, cez 
ktorý dovidíte priamo do degustačnej 
miestnosti. Drevená časť má skrytý 
výklenok a  štrbinové okno, cez ktoré 
vás akoby prísne pozoruje. 

Žena a muž
Architekti Levon Ajrapetov a Valerija 
Preobrazenskaja pridali stavbe ešte 
ďalší rozmer – rozdelenie na mužskú 
(jangovú) a  ženskú (jinovú) energiu. 
Vertikálnu časť prirovnali k  mužské-
mu princípu, ktorý sa energicky ťahá 
do výšky. Horizontálnu časť prirovnali 
k tehotnej žene, pokojne očakávajúcej 
dozrievanie. Kto je orientovaný nábo-
žensky, môže vraj v celom objeme ro-

zoznať aj symboliku vínnych strapcov 
a kríža. Človek má pomaly pocit, že je 
tých významov až príliš. TOTEMENT/
PAPER sa proste nezaprú a do svojej 
tvorby vkladajú rôzne duality veľmi 
radi. Rozhodne to zaistí dynamiku 
priestorov.

Na funkciu sa nezabudlo
Popri všetkej tej symbolike a drama-
tickom tvarosloví by človek mohol 

ľahko zabudnúť na funkčnú stránku 
stavby. Lenže expozícia pozostáva 
z  vlastných skladových priestorov 
liehovaru. To znamená napríklad 
požiadavku na konštantnú teplo-
tu, ktorú budova s  päťuholníkovým 
pôdorysom dosahuje vo veľkej mie-
re zapustením do terénu. Zrenie 
brandy v  drevených sudoch takisto 
potrebuje neustále vetranie. Zo su-
dov sa postupne uvoľňujú výpary 

 Skladové priestory pred navezením sudov s brandy

  Pôdorys suterénu   Pôdorys prízemia
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ASB #19740 REALIZÁCIE

MÚZEUM VÍNA A BRANDY

Miesto: Černjachovsk, Rusko
Klient: Alliance-1892

Hlavní 
architekti:

Levon Ajrapetov, Valerija 
Preobrazenskaja, Diana 
Grekova, Jegor Legkov

Hlavný 
inžinier: Harutjun Sahakjan 

Zastavaná 
plocha: 1 562 m2

Ukončenie 
výstavby: 2016

alkoholu, ktoré by bez dostatočnej 
ventilácie mohli spôsobiť explóziu. 
Architekti tento problém vyriešili 
prostredníctvom presného výpočtu 
prirodzeného vetrania. K  tomu pri-
dali bezpečné LED osvetlenie v  po-
dobe klasických žiaroviek. Materiály 
v  interiéri sú takisto utilitárne, od 
prostej väzníkovej konštrukcie stro-
pu cez steny z  pohľadového betónu 
až po štrkové lôžko, pripravené na 
navozenie sudov. 

Podmanivý interiér
Luxusnejšie materiálové zlože-
nie, kamenné podlahy a  elegantný 
drevený mobiliár objavíte až v  de-
gustačnej miestnosti. Aby ste sa 
do nej dostali, oceľové schodisko 
zavesené zo stropu vás navedie na 
„okruh“ ponad a  neskôr pomedzi 
rady sudov. Sklad Wine and brandy 
múzea nie je tehlovou pivnicou s ro-
mantickou oblúkovou klenbou, no od 
neprívetivého technického skladu 

má tiež ďaleko. Atmosféru vytvárajú 
samotné sudy, ktoré architekti maji-
teľovi navrhli rozmiestňovať trochu 
nepravidelne. K tomu pridali soklové 
osvetlenie a spomínané LED žiarov-
ky s  teplým svetlom, zavesené na 
nerovnako dlhých kábloch. Evoku-
jú svätojánske mušky a  robia z  inak 
chladných priestorov príjemnú kuli-
su pre prehliadky.

  Elegantná degustačná miestnosť

  Atmosféra pivničného skladu vytvorená pomocou osvetlenia

  Technický východ na odvrátenej strane múzea

  Pohľad cez svetlík v skulpturálnej kovovej časti objektu
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