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Holandská architektka Caroline Bijvoet sa narodila
roku 1965. Po vyštudovaní Fakulty architektúry na Technickej
univerzite v Delft e pracovala v rôznych ateliéroch, vrátane 
pražského ateliéru D.A. Studio Praha. Roku 1995 si založila vlastný
ateliér Bijvoet architektuur & stadsontwerp a zároveň sa vráti la
na Fakultu architektúry Technickej univerzity v Delft e, kde dodnes
pracuje ako externý pedagóg. Okrem toho pôsobí  aj na katedre
architektúry a staviteľstva Rott erdamskej Univerzity. 

Portofólio Caroline Bijvoet zaberá veľké množstvo menších i väčších
projektov, medzi ktoré patrí aj realizácia dočasnej reštaurácie 
„Wijn of Water v Rott erdamu“. Tá je postavená z repasovaných
lodných kontajnerov. Celková realizácia vznikla v priebehu
niekoľkých mesiacov, od januára do mája roku 2005. Jej originálne
riešenie zaujalo aj editorov knihy „Container architecture“, 
ktorí jej zaradili do svojej atraktí vnej publikácie. Reštaurácia 
„Wijn of Water“ bola navrhnutá na stavbu roka 2006 v súťaži,
vyhlásenou Úniou holandských architektov.

O tom, ako realizácia vznikala od samého počiatku až po fi nálne
štádium, bude táto charizmati cká architektka osobne hovoriť 
30. 3. 2011 v Brati slave. On-line registrácia: www.modularch.sk

30. marca 2011
od 10:00 do 18:00
v rámci veľtrhu CONECO
Expo Aréna Incheba - kinosála
B R A T I S L A V A, vstup voľny

Ir. CAROLINE BIJVOET | Rotterdam
BIJVOET ARCHITECTUUR & STADSONTWERP 
pedagogička na Technickej Univerzite v Delfte



Profesor Han Slawik sa narodil v Nemecku roku 1944.
Absolvoval Technickú Univerzitu v Brunswicku, od roku 1973
až do roku 1977 tu pracoval v niekoľkých architektonických 
kanceláriách. V rokoch 1977 až 1984  prednášal na Univerzite 
v Dortmunde, odkiaľ  prešiel na Univerzitu Aplikovanej Vedy 
v bavorskom Coburgu. Od roku 1994 vyučoval navrhovanie
a plánovanie na Univerzite v Hannoveri. Roku 1981 založil v 
Hannoveri kanceláriu svojho ateliéru Slawik Architekten, ktorý
neskôr rozšíril o pobočku v Amsterdame.
 
Po celý čas svojej profesionálnej dráhy sa Han Slawik venuje
modulárnej architektúre, ktorú v jeho podaní môžeme rozdeliť
na architektúru kontajnerovú a plávajúcu. Jeho projekt „CAMPUS“
v holandskom Almere, je považovaný za „základný kontajner
(kameň)“ kontajnerovej architektúry v Európe. Jeho plávajúca
realizácia „IBA DOCK“ zase zanechala výraznú stopu na prestí žnej
medzinárodnej stavebnej výstave „Internati onale Bauausstellung“
v Nemecku, kde získala ocenenie „BDA Preis Hamburg“.

Han Slawik sám o sebe tvrdí, že je fanúšikom modulárnej architektúry,
ale vďaka jeho dlhodobej tvorbe ho možno bez nadsadenia nazvať
„nemeckým guru modulárnej architektúry“. Han Slawik bol hlavným
autorom oceňovanej odbornej publikácie „Kontajnerový Atlas:
Prakti cký sprievodca kontajnerovou architektúrou“ (Container Atlas:
A Practi cal Guide to Container Architecture). Osobne môžete
profesora Hana Slawika spoznať  30. 3. 2011 v Brati slave.
On-line registrácia: www.modularch.sk

10:15
Ing. MARTIN HART [CZ] 
zástupca výrobcu 
KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o.
„O moduloch a mobilite“

10:00   
Prof. Ing.arch. BOHUMIL KOVÁČ, PhD. [SK] 
mediátor I.bloku
vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovania 
FA STU Bratislava

Diskusia 20 minút
13:00 - 13:30  
Coffee break
  

11:20   
Prof. Ing. arch. BOHUMIL KOVÁČ, PhD. [SK] 
vedúci Ústavu urbanizmu 
a územného plánovania FA STU Bratislava
„Urbanistické možnosti modulárnej architektúry“

10:40
PhDr. JIŘÍ RYBA [CZ] 
pedagóg, sociológ a nakladateľ
„Kontajnery“

11:40
Ing. arch. Ing. PETR ŠIKOLA [CZ] 
vedúci architekt DOMYJINAK 
pedagóg KA FSv. ČVUT Praha
„Modulárne koncepty“

11:00
MgA. JIŘÍ SULŽENKO [CZ] 
kultúrny manažér a pedagóg DAMU Praha
„Dialóg architektúry, sociológie, umenia a susedov“

12:00
Ir. CAROLINE BIJVOET [NL] | vedúci architektka
BIJVOET ARCHITECTUUR & STADSONTWERP 
pedagogička Technickej Univerzite v Delfte
„Potreba oprávnené bezvýznamnosti“

13:45
Ing. JIŘÍ STŘÍBRNÝ [CZ] 
výkonný riaditeľ OKNOTHERM, s.r.o. 
„Otvorové výplne pre modulárne stavby“

13:30   
Ing. arch. PETR VANĚK [CZ] 
mediátor II.bloku
šéfredaktor a vydavateľ portálu 
EARCH.CZ

Diskusia 30 minút
17:00 - 18:00 
Coffee break 
a volna diskusia s účastníkmi konferencie 
 

14:25   
Dipl. Ing. JAROSLAV BENÁK [CZ] 
projekčný konzultant modulovej výstavbyw
„Systémové riešenia modulovej výstavby“

14:05
LIBOR FIALA [CZ] 
obchodný zástupca firmy SCHMACHTL, s.r.o. 
„Bezdrôtová elektroinštalácia“

14:45
JOSEF MIKULČÍK [CZ] 
vedúci konštrukčného oddelenia
KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o.
„Výroba modulov“

15:30
Prof. HAN SLAWIK [D] | vedúci architekt 
SLAWIK ARCHITEKTEN 
pedagóg Leibnizovej Univerzity v Hannoveri
„Od kontajnerov k architektúre“

15:10
Ing. IGOR SEIFERT [CZ] 
technický riaditeľ spoločnosti NEMETSCHEK, s.r.o.
„Prínos BIM riešení s dôrazom na modulárnu 
architektúru“

Prof. HAN SLAWIK | Hannover, Amsterdam
SLAWIK ARCHITEKTEN
pedagóg Leibnizovej Univerzity v Hannoveri


