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Betonové kostky v Mexiku ❚
Cubes made of concrete in Mexico
V příspěvku je přiblížen projekt mexického ateliéru Fernanda Canales Arquitectura, který má
prostřednictvím výstavby malých betonových
objektů vytvořit místo pro setkávání místních
komunit. ❚ This article outlines a project of
Fernanda Canales Arquitectura which creates
spaces for gathering of local communities by
building small concrete objects.

je variabilní a je navržena tak, aby si
ji mohli členové komunit, kterým bu
de sloužit, postavit na vhodném místě
sami. V případě potřeby se může kom
binovat i několik modulů dohromady.
Návrh byl veden ideou transparent
nosti, což umožnilo vytvořit bezpečný
veřejný prostor s výhledem na okolí, ale

Hlavním záměrem představovaného
mexického projektu je vytvořit v mís
tech s hustou zástavbou nízkorozpoč
tových domů prostor, který zde často
chybí, totiž prostor pro společná setká
vání a kulturní vyžití. Jedná se v pod
statě o betonový kvádr, jehož rozmě
ry (5 x 5 x 2,5 m) nezaberou víc místa
než parkovací stání pro jedno vět
ší auto. Podoba konkrétního modulu
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zároveň chráněný před deštěm a vět
rem a vždy viditelný zvenčí. Dokonce
i v noci, když je kostka zavřená, osvětlu
je okolí a zároveň je kolemjdoucím zřej
mé, co se odehrává uvnitř.
Projekt byl realizován ve vzájemné
spolupráci společnosti Infonavit, me
xického Dělnického fondu pro bydlení
a ministerstva kultury (Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes, Conacul
ta), které každé postavené kostce da
rovalo tisíc knih. Postavené moduly tak
neslouží pouze jako místo pro setkává
ní sousedů, ale je zde také možné usa
dit se, odpočinout, otevřít si knihu a číst.
S ohledem na potřeby konkrétních uži
vatelů může být kostka vybavena kou
pelnou, venkovním nábytkem, počítačo
vým připojením apod.
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