
1: Ošúchaný názov ‹Harmony› 
vyjadruje skutočne harmonizujúci
účinok architektúry.
2: Mladí architekti a ich tvorba
predstavujú novú vlnu 
postmileniálneho pragmatizmu.
3+6: Striedmu vizáž fasády 
dotvárajú farebné akcenty 
na zábradlí francúzskych okien.
4: Nárožie Murgašovej a Hurbanovej
ulice ovládla kompaktná 
polyfunkčná hmota.
5: Kvalitu mestského bývania vyzdvihuje
parčík v predpolí realizovanej stavby.
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POVSTANIE V BYSTRICI
Mladým architektonickým partizánom sa opäť raz
podarilo zahnať strašiaka bytovej nevzhľadnosti na ústup.
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Tentoraz sa víťazné ťaženie
uskutočnilo v Banskej Bystrici,
kde v takmer samotnom centre
vyrástol polyfunkčný objekt
Harmony. Trojica architektov
Silvia Kračúnová, Matúš Polák 
a Martin Rezník v ňom dokázali
zhmotniť aktuálne estetické ná-
zory na bytovú výstavbu nová-
torským, predsa však umierne-
ným a stráviteľným spôsobom. 

V mestskej štruktúre, kde na
seba narážajú rozdielne druhy
obytných budov, nízkopodlaž-
né rodinné domy na jednej stra-

ne a citeľne vyššie bytovky  na
strane druhej, vytvorili stme-
ľujúci stavebný organizmus,
ktorý vyhládza kontinuitu vý-
stavby. Nielen rafinovanou
hrou hmôt, ustupujúcich pod-
laží a súladom nárožia, ale aj
oživením účelového programu
oblasti. Príkladné rešpektova-
nie okolia, zohľadnenie jeho
daností i potrieb však pre auto-
rov neznamenalo stratu vlast-
ných tvorivých ambícií. Práve
naopak: spočiatku obmedzujú-
ca požiadavka upokojeného vý-

razu, ktorý by nenarušil jestvu-
júci vzhľad ulíc i priľahlého
parku, umožnila autorom opus-
tiť diktát formy a zamerať sa na
osviežujúce detaily. V nich sa
snažili hlavne o zohľadnenie
nárokov nájomcov na prvo-
triedne mestské bývanie; vo vý-
sledku všetko, od dispozičného
usporiadania bytov až po vizu-
álne akcenty, prispieva k prí-
kladnej kvalite architektúry 
nezaťaženej zbytočným exhibi-
cionizmom či stavebníckymi
kompromismi. ml
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