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Kaplického knihovna přilákala
přes 33 000 návštěvníků
Výstava Oko nad Prahou, která v pražské Galerii Klementinum představila
architektonickou soutěž na podobu nové budovy Národní knihovny České republiky,
se těšila mimořádnému zájmu veřejnosti. Expozice přilákala od 28. března do
3. června celkem 33 093 návštěvníků. V galerii, jež sídlí přímo v barokním areálu
Klementina, se prezentovalo všech 355 soutěžních návrhů a hlavním návštěvnickým
magnetem mezi nimi byl vítězný projekt od týmu britské kanceláře Future Systems
vedeného architektem Janem Kaplickým.
Mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nové budovy vyhlásila Národní
knihovna ČR 16. května 2006 a její vítěz byl vyhlášen letos 2. března. Průběh
soutěže i její výsledky přiblížila výstava Oko nad Prahou, kde byly instalovány stovky
výkresů, fotografií modelů i počítačových vizualizací, které umožnily porovnat
nejrůznější vize architektů a architektonických týmů z celého světa. Závěr expozice
byl věnován osmi finalistům, jejichž práce se představily v širším měřítku včetně
samotných modelů. Nescházel ani důkladně propracovaný model Letenské pláně,
který sloužil porotě jako pomůcka při hodnocení soutěžních návrhů.
K výstavě vydala Národní knihovna česko-anglický katalog soutěžních
návrhů ve formě CD-ROMu a v češtině i angličtině vyšla rovněž publikace Oko nad
Prahou - Knihovna pro třetí tisíciletí, která připomíná nejdůležitější momenty
týkající se geneze plánů na výstavbu nové budovy. Její největší část tvoří prezentace
vítězného projektu Jana Kaplického (včetně původního rozhovoru) a jeho kanceláře
Future Systems. Návštěvníci Klementina si mohou rovněž zakoupit upomínkové
předměty, na nichž je zachycen grafický motiv Kaplického knihovny (pohlednice,
trička aj.). Na výstavě Oko nad Prahou měl také premiéru dokumentární film Nadi
Kverkové, který mapuje průběh celé architektonické soutěže.
Výstava Oko nad Prahou je sice již uzavřena, ale zájemci o širší historické
souvislosti týkající se výstavby nové knihovny mohou navštívit výstavu instalovanou
v přízemí Klementina, na hlavní chodbě před Všeobecnou studovnou. Komorní
expozice nazvaná Milníky na cestě k nové budově Národní knihovny připomíná,
proč je potřeba na začátku 21. století knihovnu postavit, a mj. přináší ohlédnutí za
některými staršími a dnes již zapomenutými projekty.
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