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D - uspokojivĢ.
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<ǀĂůŝƚĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƎĞƓĞŶş
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^ŚƌŸƚĞĂƐƉĞŬƚǇǌĄǀĢƌĞēŶĠƉƌĄĐĞ͕ŬƚĞƌĠŶĞũǀşĐĞŽǀůŝǀŶŝůǇsĂƓĞĐĞůŬŽǀĠŚŽĚŶŽĐĞŶş͘hǀĞěƚĞƉƎşƉĂĚŶĠŽƚĄǌŬǇ͕ŬƚĞƌĠďǇ
ŵĢůƐƚƵĚĞŶƚǌŽĚƉŽǀĢĚĢƚƉƎŝŽďŚĂũŽďĢǌĄǀĢƌĞēŶĠƉƌĄĐĞƉƎĞĚŬŽŵŝƐş͘
Rudolf Süsser pojal svou galerijní budovu jako sestavu dvou objektƽ situovaných v západní ēásti prostoru pƎi
vyústĢní Revoluēní tƎídy. Volba místa je v jistém smyslu logická: Revoluēní je jedinou reálnĢ fungující mĢstskou
tƎídou v okolí a je zde potenciál stavbu alespoŸ pomyslnĢ navázat na hlavní lokální tĢžištĢ, kterým je zde oblast
kolem NámĢstí Republiky. Koncept dvou solitérních budov, doplnĢný ideou komorního meziprostoru,
soustƎedĢní na vazbu k Revoluēní, archetypální tvarování budov a jejich dƽsledné opláštĢní sjednocujícím
materiálem --- to vše zde dalo vzniknout nikoli mĢstské budovĢ, ale solitéru, který ve skuteēnosti nemá (nebo
nechce mít?) se svým okolím mnoho spoleēného.
OceŸuji deklarovaný zámĢr autora respektovat hmotovĢ mĢƎítko okolí. Projekt sám je však nejlepším dƽkazem,
že jen tato snaha nĢkdy k smysluplnému výsledku nestaēí. Z funkēního hlediska nelze galerii mnoho vytknout,
jakkoli mám pocit, že „staromĢstsky“ ladĢný meziprostor zde pƽsobí spíše nucenĢ a ponĢkud samoúēelnĢ. Hlavní
roli v pƎípadném úspĢšném zaēlenĢní stavby však vždy hrají urbanistické souvislosti a jejich architektonické
zohlednĢní. A právĢ zde vidím nejproblematiētĢjší moment pƎedložené práce.
Orientace na Revoluēní tƎídu je zdánlivĢ logická, avšak pƎi tomto Ǝešení se ze stavby stává spíše uzavƎená solitérní
bariéra, než architektonický impulz pro rozvoj širokého okolí. PƎisazením stavby k Revoluēní vznikl na východní
stranĢ rozlehlý park, jehož Ǝešení je pƎinejmenším rozpaēité. Jak nová budova a její bezprostƎední okolí pomáhají
vyƎešit složitou situaci, která zde díky nedokonēené meziváleēné regulaci nastala? V ēem spoēívá skuteēný
urbanistický pƎínos budovy? Jak mƽže komunikovat se svým okolím, když je v parteru vĢtšinou uzavƎena?
S trochou nadsázky lze Ǝíci, že Rudolf Süsser navrhl solitérní, do sebe uzavƎenou budovu, která by v principu
mohla stát kdekoli. Nemyslím si, že právĢ tohle by mĢla být cesta pro takto klíēové, složité a mimoƎádnĢ
exponované místo v centru mĢsta. Práci doporuēuji k obhajobĢ, ale nemohu ji hodnotit výše, než D.
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