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Keďže aj v 21. storočí dominujú v architektú-
re muži, pri mnohých zo skvelých architek-
tiek treba najprv zdôrazniť, že sú to „ženy“, 
aby si niekto vôbec všimol ich tvorbu a do-
stalo sa im zaslúženého uznania. Keď sa po-
vie architektka, tak väčšine ľudí automaticky 
zíde na um Zaha Hadid. Samozrejme, Zahe 
Hadid patrí uznanie za to, čo dokázala, a za 
to, čo za sebou zanechala, keďže vybudovať si 
také meno si vyžaduje v architektúre veľa úsi-
lia. Dávno pred ňou tu však boli aj iné dámy, 
ktorých tvorba nie je možno taká populárna 
a všeobecne známa, no žili v období, keď pre-
sadiť sa v čisto mužských kolektívoch a získať 
si rešpekt bolo omnoho náročnejšie. Práve 
19. a 20. storočie sa stali prelomovými, pre-
tože do škôl a architektonických ateliérov sa 
začali dostávať prvé ženy.1 

Názorov na to, kto a kedy bol prvou archi-
tektkou s titulom získaným na vysokej škole, 
je mnoho. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla 
zvoliť si tie, ktoré boli úspešné a dokázali sa 
prebojovať na vysoké pozície, získať rešpekt, 
ale zároveň ma ich tvorba niečím oslovila. Tri 
z nich sú zahraničné autorky, ktoré i vďaka 
inému politickému systému mali viacero mož-
ností a mohli cestovať a plniť si sny aj mimo 
krajín, v ktorých sa narodili a vyrastali. Časť 
príspevku som sa rozhodla venovať tiež jed-
nej architektke zo Slovenska a jednej pôvodne 
z Čiech. Všetkých päť bolo významným príno-
som či už pre architektúru, interiérový dizajn, 
alebo dizajn nábytku, ibaže úspechy im neboli 
priznané alebo sa o nich jednoducho nehovorí.

V rámci organizácií a aktivít, ktoré sa usi-
lujú zviditeľňovať ženy a ich tvorbu, stojí za 
zmienku projekt MoMoWo, v rámci ktoré-
ho sa organizujú rôzne výstavy a workshopy 
na podporu a propagáciu žien v architektúre 
a dizajne a bola vydaná publikácia 100 projek-
tov počas 100 rokov (100 projects in 100 years).

Kathleen Eileen Moray Gray 2(9. august 
1878 – 31. október 1976) bola írska architekt-
ka a dizajnérka a jedna z prvých priekopní-
čok modernistického hnutia funkcionalizmu. 
Jej otec maliar podporoval dcérin záujem 
o umenie už od detstva. Eileen Gray študo-
vala v Londýne na Slade School of Fine Art 
a v štúdiu pokračovala v Paríži na Académie 
Julian a Académie Colarossi. Neskôr sa vrá-
tila naspäť do Londýna, kde prežila 1. sveto-
vú vojnu. Po vojne získala v Paríži svoju prvú 
veľkú zákazku: návrh interiéru apartmánu 
na rue Lota pre Madame Mathieu Lévy. Do 

apartmánu navrhla väčšinu nábytku, okrem 
iného i dnes už ikonické kreslo Bibendum, ale 
aj koberce, lampy a lakované panely na steny. 
Návrh apartmánu jej priniesol okrem mno-
hých skúseností takisto uznanie kritikov za 
novátorský a originálny prístup. Skúsenosti, 
ktoré získala, využila a otvorila si prvý butik 
Jean Desert, kde predávala svoje práce i práce 
svojich známych. 

Dom E-1027, na ktorom spolupracovala 
s rumunským architektom Jeanom Badovicim 
(odkazuje na to aj názov projektu), ktorý bol 
v tom čase aj jej partnerom, je pravdepodob-
ne jej najznámejšie a najvýznamnejšie dielo. 
Tento dom ovplyvnil tvorbu Le Corbusiera, 
ktorý ho osobne niekoľkokrát navštívil, a ho-
vorí sa, že v ňom vyvolávalo pocity závisti, 
že žena Eileen Gray navrhla také kvalitné 
modernistické dielo. Dokonca sa ho snažil 
znehodnotiť maľbami na stenu, ktoré Eileen 
Gray vyhlásila za vandalizmus. Dom stojí vo 
Francúzsku, v terasovitom teréne s výhľadom 
na Stredozemné more. Návrh vychádza z pô-
dorysného tvaru písmena „L“, dom má plo-
chú strechu a charakteristické okná presklené 
od podlahy až po strop a točité schodisko. Je 
otvorený, ale zároveň kompaktný. Gray ho na-
vrhla do posledného detailu vrátane nábytku. 
Z tohto domu pochádzajú kúsky, ktoré sa sta-
li ikonami moderného dizajnu nábytku, ako 
napríklad stolička Transat alebo stôl E 1027. 
Krátko po dokončení domu sa skončil aj vzťah 
Eileen Grayovej a Jeana Badoviciho, s ktorým 
v dome plánovala bývať, a tak Eileen Gray za-
čala pracovať na novom dome pre seba. Vila 
Tempe a pailla sa tiež považuje za významné 
dielo modernistickej architektúry. Vytvorila 
v ňom miesto pre svoje bývanie aj prácu. 
Variabilný priestor sa dokázal prispôsobiť 
rôznorodým funkciám vďaka viacúčelovému 
nábytku, ktorý Gray rovnako sama navrhla. 

Eileen Gray je predstaviteľkou štýlu, ktorý 
inšpiruje mnohých architektov a dizajnérov 
podnes. Okrem architektúry sa venovala naj-
mä interiérovému dizajnu, pričom do svojich 
interiérov vždy navrhovala originálny náby-
tok. Využívala jednoduché tvary a línie, rúr-
kovú oceľ, kožu a základné farby, matné ma-
teriály často kombinovala s vysokým leskom. 
Okrem jednoduchých návrhov, ktoré sú do-
teraz žiadané, vytvorila aj zopár extravagant-
ných kúskov, ako napríklad pohovku Piroga 
inšpirovanú člnom amazonských Indiánov 
alebo kreslo s rohmi Dragoons. 
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Liane Zimbler (31. máj 1892 – 11. no-
vember 1987), vlastným menom Juliana 
Fischerová, sa narodila v moravskom Přerove 
v Rakúsko-Uhorsku. Študovala na State Art 
School vo Viedni najprv dizajn a neskôr archi-
tektúru. Považuje sa za jednu z prvých žien 
v Európe, ktoré získali titul v oblasti archi-
tektúry. Počas štúdia pracovala ako ilustrá-
torka a dizajnérka a na začiatku 20. rokov 
20. storočia si otvorila vo Viedni vlastný ate-
liér, ktorý sa špecializoval na návrhy admini-
stratívnych budov, bánk, rodinných domov, 
ktoré boli charakteristické veľkými otvore-
nými priestormi a pohodlným moderným 
nábytkom. Pri nábytku šlo o sériovú výrobu, 
takže nebol finančne náročný a dokonale spĺ-
ňal požiadavky strednej vrstvy. V roku 1916 
sa Juliana Fischerová vydala za právnika Ota 
Zimblera, s ktorým mala neskôr jednu dcéru. 
Po veľkom úspechu ateliéru si spolu s Anne 
Heenreiserovou otvorila v roku 1928 aj druhý 
ateliér v Prahe. Vďaka kontaktom svojho man-
žela bola v roku 1938 rodina schopná odísť do 
USA, kde sa usadila v Los Angeles. Aj keď sa 
po odchode do USA venovala viac interiérové-
mu a nábytkovému dizajnu ako architektúre, 
dosiahla v USA úspech. Práve v tom období 
vytvorila jeden zo svojich najikonickejších 
projektov Panzer Residence v Beverly Hills. 
Dlho pôsobila v ateliéri Anity Toorovej, kto-
rý po jej smrti prevzala. Okrem toho vybudo-
vala aj vlastnú firmu, v ktorej od roku 1958 
úzko spolupracovala so svojou dcérou Evou 
Zimblerovou Huebscherovou.

Liane bola známa tým, že počas celej svo-
jej kariéry bojovala za práva žien a podpo-
rovala pracujúce ženy vo všetkých oblas-
tiach. Bola členkou American Institute of 
Interior Designers a Association of Woman in 
Architecture. Prednášala študentom na rôz-
nych univerzitách, ale aj v mnohých ženských 
kluboch a spolkoch. Jej práce často publiko-
vali a pravidelne písala články do novín a ča-
sopisov, ktoré sa venovali najmä architektúre 
a dizajnu, čím sa snažila priblížiť architektúru 
a dizajn širokej verejnosti. 

Liane Zimbler bola jedna z prvých žien, 
ktoré sa dokázali presadiť a vybudovať si reš-
pekt v odbore, ktorý sa v tom čase považoval 
za čisto mužský. Bojovala za práva a postave-
nie žien v spoločnosti. V čase, keď u nás nebo-
la jednoduchá situácia a hrozila vojna, odišla 
do zahraničia a zrejme aj vďaka tomu bola 
úspešná hneď v niekoľkých oblastiach.

Anglická architektka, urbanistka a pred-
staviteľka moderny Jane Drew 3 (24. marec 
1911 – 27. júl 1996) vyštudovala architektú-
ru na Architectural Association School of 
Architecture v Londýne. Po dokončení štú-
dia sa vydala za spolužiaka Jamesa Thomasa 
Allistona, s ktorým vyhrali súťaž na návrh ne-
mocnice v Devone. Ich manželstvo však trvalo 
len do roku 1939. 

V období druhej svetovej vojny sa architek-
túra považovala za mužské povolanie. Jane sa 
rozhodla bojovať proti tomu tak, že v rokoch 
1939 – 1944 vo svojom londýnskom atelié-
ri zamestnávala iba ženy. Po vojne sa začala 
zaujímať o modernu, prostredníctvom hnutia 
Národného kongresu modernej architektú-
ry (Congres international d'architecture mo-
derne – CIAM), ktorý založil Le Corbusier, 
sa zoznámila s Elizabeth Luteynsovou 
a Maxwellom Fryom, ktorého si neskôr vzala 
za manžela a spoločne pracovali na mnohých 
projektoch. Stala sa jednou zo zakladateliek 
moderného hnutia vo Veľkej Británii – MARS 
(Modern Architectural ReSearch). Spolu 
s Maxwellom Fryom boli oslovení, aby spo-
lupracovali na projekte mesta Čandígarh4 
v Indii, ktoré malo byť útočiskom pre tisíc-
ky utečencov z Pakistanu. Spolupracovali so 
samotným Le Corbusierom, ktorý navrho-
val územný plán mesta a hlavné administra-
tívne budovy (a s jeho bratancom Pierrom 
Jeannerettom). Jean Drew a Maxwell Fry pra-
covali na návrhoch škôl, nemocníc a obytných 
budov. Celý tím, okrem Le Corbusiera, strávil 
v Čandígarhe tri roky; žili tam v skromných 
podmienkach a extrémnych horúčavách. Jane 
Drew vytvorila prototypy rôznych druhov 
budov, v ktorých žili a následne ich upravo-
vali a zdokonaľovali. Nešlo o tradičné stavby, 
ale skôr o budovy, pri ktorých sa veľa experi-
mentovalo, a tak vznikli nové formy bývania, 
ktoré ovplyvnili bývanie naprieč celou Indiou. 
Po dokončení projektu Čandígarh Jane Drew 
ostala tvoriť v trópoch, kde pracovala na pro-
jektoch v Iráne, Nigérii, Ghane a na Srí Lanke, 
až sa neskôr vrátila do Londýna. 

Projekty Jane Drewovej spájajú sociálne 
aspekty a praktickosť návrhu spolu s ume-
ním, ktoré do nich vkladala, čo sa prejavilo 
najmä pri návrhu Institute of Contemporary 
Arts. Jane Drew bola známa svojou ohľadupl-
nosťou, vľúdnosťou a láskavosťou k druhým, 
ale zároveň odhodlanosťou, bez strachu z ne-
známeho a túžbou experimentovať s novými 

vecami. Počas celej tvorby ju sprevádzali pro-
jekty pre zdravotnú starostlivosť, od prvého 
projektu nemocnice po skončení štúdia, cez 
Čandígarh až po veľké projekty nemocníc, na 
ktorých robila po návrate do Londýna. Jane 
Drew sa snažila využívať architektúru ako ná-
stroj na zlepšenie zdravia, úrovne zdravotnej 
starostlivosti, ako aj celkovej životnej úrovne.

Lina Bo Bardi 5 (5. december 1914 – 
20. marec 1992 ) sa narodila a architektúru 
vyštudovala v Ríme v Taliansku. Absolvovala 
v roku 1939. Po skončení štúdia sa presťa-
hovala do Milána, kde spolupracovala s ar-
chitektom Carlom Paganim a neskôr s Giom 
Pontim. Venovala sa písaniu pre rôzne vý-
znamné časopisy a magazíny zaoberajúce sa 
umením, architektúrou a dizajnom. V roku 
1946 sa vrátila nazad do Ríma, kde sa vydala 
za Pietra Maria Bardiho, kritika umenia a no-
vinára, s ktorým sa presťahovala do Brazílie, 
kde spoločne založili významný umelecký ča-
sopis Habitat.

Lina Bo Bardi6 sa veľmi rýchlo zžila s novou 
krajinou, začala študovať brazílsku kultúru 
a zaujímala sa o prepojenie tradičnej kultúry 
a moderného umenia. Z nového prostredia 
čerpala nové inšpirácie, ktoré uplatnila pri 
návrhu svojho pravdepodobne najznámejšie-
ho diela – Múzea umenia v Sao Paole v roku 
1947. Návrh múzea odráža jej snahu priblí-
žiť umenie širokej verejnosti, usilovala sa, 
aby návštevníci múzea porozumeli umeniu. 
Objekt pozostáva z horizontálnej hmoty zo 
skla a betónu, vloženej medzi štyri masívne 
piliere, ktoré pod sebou vytvárajú neformálny 
verejný priestor. Otvorený priestor pod múze-
om slúži na umelecké a spoločenské udalosti, 
čo bol aj jeden z hlavných zámerov návrhu.

Lina Bo Bardi získala v roku 1951 brazílske 
občianstvo a v tom istom roku zrealizovala 
svoj ďalší návrh, vlastný dom Glass House, 
ktorý sa stal ikonickou stavbou. Návrh bol 
ovplyvnený talianskym realizmom, ale aj bra-
zílskou kultúrou, ktorou bola architektka taká 
fascinovaná. Najväčšia časť domu je horizon-
tálna hmota uložená na tenkých stĺpoch, kto-
ré poskytujú priestor krajine plynúť popod 
objekt. Obytná časť domu je takmer celá otvo-
rená okrem átria, ktoré umožňuje stromom 
rásť priamo do „srdca“ domu. Vnútorný pries-
tor je rozčlenený podľa jednotlivých funkcií 
a z každej časti sa naskytá výhľad do okolité-
ho dažďového pralesa.
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Aj keď sa v modernej architektúre čoraz 
väčšmi začali objavovať nové trendy ako de-
konštruktivizmus, Lina Bo Bardi naďalej tvo-
rila jednoduchú neformálnu architektúru, 
snažila sa o zachovávanie a obnovovanie exis-
tujúcich objektov, ktoré tak získavali nové 
využitie, zdôrazňovala sociálne aspekty archi-
tektúry a orientovala sa na najslabšie a naj-
ohrozenejšie články spoločnosti: starých ľudí, 
matky s deťmi a chudobných. Lina Bo Bardi 
priniesla zaujímavé koncepty s rôznorodým 
využitím objektov, jej návrhy sú nadčasové 
a aj po sedemdesiatich rokoch pôsobia stále 
aktuálne.

Milica Marcinková 7 (1934, rod. Vaneková) 
vyrastala v Bratislave, kde vyštudovala Fakultu 
architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT. 
V čase jej štúdia pôsobili na fakulte významní 
slovenskí architekti ako Emil Belluš, Vladimír 
Karfík, Jozef Lacko, Alfréd Piffl a Emanuel 
Hruška, ktorí ovplyvnili svojich študentov 
nielen teoretickými vedomosťami, ale aj po-
znatkami z praxe. 

Po dokončení štúdia pracovala 
v Stavoprojekte, kde projektovala viaceré 
druhy školských stavieb. Z toho obdobia je 
napríklad budova Základnej školy v Devíne, 
Vysokoškolský domov v Trnave a Detský diag-
nostický domov v Bratislave-Trnávke i ďalšie. 
Neskôr pracovala na technickom rozvoji vý-
stavby ministerstva školstva a na ministerstve 
kultúry, kde pôsobila na expertíze projektov. 
Od roku 1972 pracovala v Projektovom ústa-
ve kultúry, kde navrhla rad kultúrnych do-
mov a stredísk, kino v Nových Zámkoch, ale 
projektovala aj obnovu a rekonštrukciu via-
cerých historických objektov. Za návrh bu-
dovy a interiérov Domu kultúry na námestí 
v Bojniciach dostala v roku 1982 Cenu Zväzu 
slovenských architektov za dielo.

Pre jej práce bola typická jednotnosť archi-
tektúry, interiéru budovy a jej okolia so širší-
mi urbanistickými súvislosťami. Veľký dôraz 
kládla na okolitú zeleň a prírodu, priestor bez 
zelene považovala za nezmyselný. Budova, 
a najmä prízemie, ktoré sa rozpadá a prelí-
na s okolím budovy a spolu tvoria jeden ce-
lok, považovala za jeden z najväčších príno-
sov modernej architektúry, ktorý sa snažila 
uplatňovať aj vo svojej tvorbe. Kládla dôraz na 
viacúčelovosť, polyfunkčnosť, univerzálnosť 
a vzájomné prepojenie priestorov a funkcií 
budov, ktoré zabezpečovali väčšie využitie 
a dlhodobú úžitkovosť objektu. 

Už počas štúdia sa spoznala s architektom 
Mariánom Marcinkom, za ktorého sa vydala. 
Okrem súkromného vzťahu s ním spolupra-
covala aj profesionálne, spolu sa zúčastnili 
na verejných architektonických súťažiach. 
Ešte počas štúdia na vysokej škole vyhrali 
prvé miesto v súťaži rodinných domov z pa-
nelov pre sociálnu výstavbu. V architekto-
nickej súťaži o obchodný dom Prior a hotel 
Kyjev na Kamennom námestí v Bratislave 
riešili hotel do priestoru námestia a získali 
odmenu (súťaž vtedy vyhral Ivan Matušík). 
V súťaži o internátnu školu v Bratislave-Pod 
Bôrikom získali 1. cenu a v roku 1961 získali 
1. cenu v súťaži o novú Vysokú školu doprav-
nú v Žiline v mieste vyústenia bulváru Na 
Hlinách.

Milica Marcinková patrila k prvej generá-
cii architektiek na Slovensku, ktoré sa zača-
li emancipovať na prelome 50. a 60. rokov 
20. storočia a museli sa presadiť v čisto muž-
ských kolektívoch.

Týchto päť architektiek som si vybrala, 
pretože som presvedčená, že ich dielo je 
aj dnes inšpiratívne a ich osobnosti by si 
zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť. Eileen 
Gray doteraz inšpiruje svojím originálnym 
prístupom k interiérom a nábytkom, je 
predstaviteľkou štýlu, ktorý stále ovplyvňuje 
architektov a dizajnérov. Liane Zimbler 
bola jedna z prvých žien, ktoré sa presadili 
v čisto mužskom odbore, bojovala za práva 
žien a dosiahla úspech hneď vo viacerých 
oblastiach. Jane Drew sa snažila spájať 
sociálne aspekty a praktickosť návrhu 
spolu s umením, využívala architektúru 
ako nástroj na zlepšenie zdravia a životnej 
úrovne. Lina Bo Bardi priniesla zaujímavé 
koncepty s rôznorodým využitím objektov, 
zdôrazňovala sociálne aspekty architektúry 
a priniesla nadčasovú architektúru. Páči sa 
mi jej prístup, ako dokázala brať ohľad na 
lokálne postupy, materiály a tradície Brazílie 
a zároveň ich dopĺňať o tie z rodnej krajiny. 
Milica Marcinková ma zaujala pre návrh 
Domu kultúry v Bojniciach, no poznatky 
o architektke a jej diele zmenili môj pohľad 
na objekt, ktorý ako rodáčka z Bojníc dobre 
poznám. 

Seminárna práca na tému Moje malé dejiny 
architektúry 20. storočia bola spracovaná 
v akademickom roku 2017/2018, keď bola 
autorka študentkou IV. ročníka FA STU.
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