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Na prelome septembra a októbra 2018 prebehla 
v Londýne každoročná prehliadka prác absol-
ventov Bartlett School of Architecture, UCL pod 
názvom B-Pro show 2018.1 B-Pro alebo Bartlett 
Prospective je blok študijných programov 
pod vedením prof. Frédérica Migayrou, ktoré 
spája agenda výskumu súčasných digitálnych 
nástrojov a teórie.2

Silné osobnosti pedagógov a tesné pre-
pojenie výskumu a výučby architektúry robí 
z B-Pro show koncentrovanú prehliadku toho 
najaktuálnejšieho v súčasnej architektúre 
digitálnej paradigmy. Predstavuje optimistickú 
(nie však naivnú) víziu technologickej bu-
dúcnosti, typickú pre prelom tisícročí a čoraz 
zriedkavejšiu na globálnych architektonických 

fórach. Projekty študentov (a veľkou mierou 
aj pedagógov) B-Pro kvalifikovane identifikujú 
vrcholiaci posun industriálnych, ekonomic-
kých a informačných odvetví k decentralizácii, 
granularite a automatizácii. Navrhujú po-
stupy, ktoré stierajú hranicu medzi návrhom 
a realizáciou, technologickou a priestorovou 
skladbou a na rovnakých princípoch zakladajú 
stavebné, skladobné aj estetické rozhodnutia. 
Tieto princípy sú pritom formované prekvapi-
vo hlbokým štúdiom viacerých vedeckých a in-
žinierskych disciplín – biológiou, kognitívnou 
vedou, matematikou, počítačovou vedou – ale 
aj umeleckých a kultúrnych referencií. 

Napriek tomu vystavované diela nie sú ra-
cionalizujúce, naopak (v dobrom i zlom zmysle 
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slova), možno v nich čítať zrejmý autorský 
ideál zasadený do zreteľného kontextu a jasnú 
snahu o formulovanie dlhodobej architektonic-
kej agendy.

Programy B-Pro sú koncipované ako 
jednoročné magisterské programy. Ročne ich 
absolvuje viac ako dvesto študentov. Ťažiskom 
štúdia je práca na projekte, akási ateliérová 
tvorba – študenti v skupinách počas celého 
štúdia spracúvajú jednu tému. Hlavnými 
nositeľmi týchto tém sú výskumné klastre – 
výrazné skupiny alebo individuality architek-
tov, dizajnérov, výskumníkov, ktorí napájajú 
vlastnú agendu na edukačný proces. Vedú 
študijné jednotky (unity), skupiny asi desiatich 
študentov, ktorých bolo v uplynulom akade-
mickom období osemnásť. 

Bartlett school of architecture, UCL má 
okrem toho niekoľko ďalších výskumných 
laboratórií a študijných skupín, ktoré nie sú 
zapojené do programu Bartlett Prospective. 
Výsledkom takéhoto delenia je široká paleta 

tém a prístupov – každá jednotka pracuje 
s vlastnou agendou –, ktoré aplikujú digitálny 
prístup k tvorbe na úrovni materiálov, architek-
tonických a urbánnych štruktúr, priestorov, 
estetiky, teórie, umenia a ďalších.

Štúdium na B-Pro je zreteľne majstrov-
ské – študentské tímy sa učia a rozpracúvajú 
autorskú architektonickú agendu svojich 
pedagógov, nadväzujú na výsledky skúmania 
predchádzajúcich študentov a vznikajúci smer 
rozširujú o vlastné poznanie a skúsenosť. Dva-
násťmesačné štúdium je rozdelené do štyroch 
blokov, počas ktorých postupne ubúda výučba 
manuálnych a softvérových zručností, teórie 
a architektonických konceptov a študenti sa 
venujú iba samotnému projektu. Absolventi 
počas tréningu v autorskom procese svojho 
učiteľa prejdú školením a prácou v stolárskej 
a zámočníckej dielni, aj v robotickom, tlačo-
vom, frézovacom a laserovacom laboratóriu – 
škola ich má hneď niekoľko a sú neustále k dis-
pozícii. Študenti sa naučia používať aktuálny 
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softvér, ale tiež špecifikovať požiadavky na 
nové softvérové nástroje (ktoré pre nich neraz 
tvoria ich pedagógovia). Pochopia konceptu-
álnu argumentáciu architektonickej agendy 
a počas celého tvorivého procesu v skupine ho 
striktne dodržiavajú a ďalej rozvíjajú. Projekty 
sú často podporené skúmaním (vlastným alebo 
prebratým) v iných disciplínach – dokumentu-
jú sa architektonickým jazykom a spracúvajú 
tak, aby sa mohli stať súčasťou bázy vedomostí 
a bolo ich možné používať pri ďalších pro-
jektoch. Absolventi vyprodukujú množstvo 
pracovných prototypov (návrh a realizácia sú 
často spojené), pracovnej dokumentácie, pre-
zentačných videí a virtuálnych aplikácií, 
všetko vyskúmané v mierke architektúry alebo 
urbanizmu. Výsledkom práce každej skupiny 
je prototyp v reálnej mierke a knižný elaborát 
v kvalite vhodnej na publikáciu a distribúciu.

Výskumné klastre B-Pro sú rozdelené do 
viacerých študijných programov. 

Architectural Design (vedie Gilles 
Retsin) „Skúma hranice pokročilej architektúry 
a dizajnu, s dôrazom na najnovší technologický 
pokrok, najmä v informatike a robotike. Dizajn 

je kľúčovým prostriedkom odhaľovania kom-
plexných vzorcov.“3 

Výskumný klaster 4 (Gilles Retsin, Manuel 
Jiménez Garcia, Vicente Soler), Design Compu-
tation Lab: Elementary particles – Autonomous 
Habitats (Laboratórium návrhových výpočtov: 
Elementárne častice – Autonómne habitaty) sa 
zaoberal vývojom elementárnych stavebných 
blokov pre autonómne budovy na bývanie. 
Inšpirovali sa open-source projektmi (s otvo-
reným zdrojovým kódom) ako WikiHouse4, 
ktoré sa vyznačujú radikálnou jednoduchosťou, 
použitím jediného materiálu a jediného výrob-
ného stroja. Študenti pri návrhu efektívnych 
automatizovaných výrobných procesov privile-
govali pragmatické riešenia a ľahko dostupné 
materiály. Projekty prispievajú ku kritickej 
debate o vplyve automatizácie v stavebníctve 
na architektúru. 5

V projekte PizzaBot študenti rozvíjajú kon-
cept stavby štruktúry, pri ktorom stavebný blok 
a distribuovaný existujúci robot nadobúdajú 
rovnakú geometriu – formu jednoduchej škatu-
le vyrobenej z plochých materiálov.6 Výsledkom 
je voxelová7 priestorová štruktúra vo svojej 
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základnej podobe. Motívu voxelu, jeho formám 
a  splývaniu do komplexných agregátov sa 
venovali mnohé projekty B-Pro show 2018.  

Projekt RawBot8 rozvíja možnosti 
rozšírenej reality9 (augmented reality) dostupnej 
v bežných telefónoch pri núdzovej stavbe jed-
noduchých prístreškov z bambusu a prefabri-
kovaných spojok. Projekt kombinuje použitie 
jednoduchých materiálov a estetiky agregácie 
diskrétnych lineárnych prvkov, dlhodobo rozví-
janej Gillesom Retsinom. 

Urban Design (vedie Roberto Bottazzi) 
„... je štúdiom miest, ich foriem a podstaty, 
rovnako ako zložitých výziev a príležitostí 
globálnej urbanizácie.“10

Výskumný klaster 16 (Claudia Pasquero, 
Filippo Nassetti), Urban Morphogenesis Lab: On the 
Origin of the Inhuman City (Lab urbánnej morfo-
genézy: O pôvode nehumánneho mesta) pracuje 
s niekoľkými formami inteligencie – ľudskej 
aj neľudskej – na predefinovanie urbánnosti. 
Technologická evolúcia vo forme syntetickej 
biológie, biohackingu, umelej inteligencie, stro-
jového učenia alebo nanotechnológií prezentu-
je nové scenáre, v ktorých nie je možné opísať 
mestá s použitím tradičných kategórií.11 

Ako aktérov návrhového procesu a archi-
tektonických agentov použili študenti živé orga-
nizmy. V projekte The Spider12 to bola tarantula, 
v projekte Bombyx Mori13 priadka morušová 
a v projekte Physatopia14 kolónie slizu. 

Architectural Computation (vedie 
Roberto Bottazzi) „Poskytuje vyčerpávajúce 
poznanie zručností potrebných na vytvorenie 
generatívnych, emergentných a responzívnych 
foriem s použitím reálnych programovacích 
prostredí.“15

Projekt Relative Robotic Bricklaying16 (relatív-
ne robotické murovanie) skúma automatické 
kladenie tehál s použitím „relatívnej robotiky“, 
pri ktorej sa robot môže pohybovať relatívne 
k objektu, ktorý skladá. Navrhnutý, vyrobený 
a otestovaný prototyp vykonal už sériu funda-
mentálnych a nevyhnutných akcií (zdvíhanie, 
kráčanie, šplhanie a ukladanie).17

Možno polemizovať, či takto konštituova-
ná škola produkuje autorské osobnosti alebo 
epigónov svojich učiteľov. Absolvent však 
dostáva príležitosť prejsť procesom vzniku 
projektu od formulácie a argumentácie hy-
potézy cez identifikáciu a získavanie potreb-
ných zručností, odbornú prácu s existujúcim 
vedeckým materiálom, prototypovanie, priamu 
alebo industriálnu výrobu diela po jeho finálnu 
prezentáciu. S týmito skúsenosťami by mal 

byť v budúcnosti schopný formulovať, vytvoriť 
a predať svoj vlastný projekt.

Väčšina študentov prichádza na Bartlett 
School of Architecture, UCL zo zahraničia 
a štúdium si platí. Školné však nepokrýva ná-
klady na realizáciu prototypov. Vernisáž B-Pro 
show je (zaslúžene) prestížnou spoločenskou 
udalosťou, navštevovanou osobnosťami archi-
tektúry i spoločenského života. Aj vďaka tomu 
má škola, ale aj jednotlivé študentské projekty 
podporu sponzorov, ktorých si študenti získa-
vajú pre svoje projekty sami. (Aj autora tohto 
textu v roku 2016 oslovili študenti Unit 15 
s prosbou o sprístupnenie databázy vedomostí 
o nástrojoch parametrického navrhovania.) 

Napriek (alebo vďaka?) vysoko experi-
mentálnemu charakteru projektov sú škola 
aj samotní študenti v rámci realizácie diela 
schopní poukazovať na hodnotu výskumných 
tém a diel nimi generovaných. Výstupy vysta-
vujú na prehliadkach, festivaloch a v galériách 
súčasného umenia. 

V kontexte akademického prostredia na 
Slovensku je zaujímavé a inšpiratívne práve 
toto významné úsilie o aktuálnosť tém, špe-
kulatívnosť, dôraz na prototypizáciu a ma-
terializáciu konceptov. Pragmatická úroveň 
experimentálnej tvorby nenabáda na zjednodu-
šovanie a typizáciu, ale na využitie súčasných 
modelov ekonomík, výroby a spoločenských 
fenoménov ako agentov ovplyvňujúcich jej 
výsledky.
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