
trip |141

Budova Vysoké školy stavební a umělecké (HGK, arch. Hermann Baur)
je nejzajímavějším příkladem basilejské architektury 50. let. Čtyři

budovy obemykají nádvoří se sochou Hanse Arpa, dominantou
sportovní haly je kubisticko-brutalistní stěna.
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TEXT DANICA KOVÁŘOVÁ FOTO FILIP ŠLAPAL

průsečík
Živou metropolí se švýcarské město Basilej
pravidelně stává v lednu, během hodinářského
veletrhu Baselworld, a pak také na začátku
léta, kdy jej v rámci veletrhu Art Basel zaplní
umělci, galeristé a sběratelé umění. Ovšem
vyplatí se sem vydat i mimo tyto termíny,
protože právě klidné tempo tomuto městu
nad Rýnem svědčí nejvíc.
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Nahoře: Corinne Günter vede butik Set & Sekt, který má industriální bílý interiér a zastupuje značky Acne, Helmut Lang, A.P.C. i místní designérku Anitu Moser, boty
Common Projects a avantgardní šperk Arielle de Pino. Dole: Centrální hradlo drah SBB na předpolí basilejského hlavního nádraží se stalo kultovní sochou v dějinách
moderní architektury. Hlavní funkcí stavby je ochrana elektronických systémů kolejiště a poskytnutí prostoru pro obsluhující personál. Nejsilnějším prvkem stavby
od Herzog & de Meuron z roku 1997 je obvodový plášť z měděných lamel, které se v místech oken rozevírají.

Nahoře: Objednávku na nové sídlo Banky pro mezinárodní transakce (BIS, Aeschen Platz) dostal v polovině 90. let švýcarský architekt Mario Botta. Dole: V butiku
Trois Pommes ztratíte hlavu mezi modely značky McQueen, Balenciaga, Balmain, Céline, Etro, Gucci, Jil Sander, Lanvin, Marni, Miu Miu, Prada, Yamamoto ad.

Jako multikulturní vesnici s životním stylem velkoměsta – tak

nejčastěji popisují obyvatelé Basileje svůj domov. Žije jich tu

přibližně 170 tisíc, což se rovná našemu Liberci, avšak úroveň

kultury, služeb a obchodů i celkové atmosféry je tu stejná jako

například v Curychu, jen koncentrovanější do menší plochy.

Město založili Římané roku 44 před naším letopočtem a od

roku 1032 byla Basilej říšským městem, až v 16. století byla

připojena ke Švýcarsku. To už tu ale půl století fungovala první

univerzita a kvetl obchod profitující z toho, že je posledním

splavným městem s dostupným přístavem na řece Rýn. K této

výhodě přidejte přínos z geografické polohy na rozhraní

tří zemí (Německa, Francie a Švýcarska) a pochopíte, proč

je bohatým „městysem“ dodnes. Ve 20. století si v Basileji

navíc vytvořily základnu snad všechny švýcarské farmaceutické

společnosti a bankovních domů tu samozřejmě také není

pomálu, takže skoro polovina obyvatel je zaměstnána právě

v jednom z těchto dvou oborů.

Ať již do Basileje přiletíte, nebo přijedete autem, navede vás

do města dálnice E35. Doporučujeme z ní sjet při odbočce

na čtvrť s doky a přístavem Klein Hüningen. Nejdřív minete

obrovské sídlo Basler Zeitung (po levé straně) ze 70. let

s plechovou fasádou, pak vás čeká novostavba společnosti

Medartis s fasádou připomínající dětské vlnkové kresby řeky

a konečně i poloostrov Westquai s dvěma zajímavostmi. První

je loď Das Schiff, v 80. letech sloužící jako originální výstavní

hala nazvaná Expo Star 1, dnes na dvou palubách najdete

restauraci Treibgut a bar, v podpalubí noční hudební klub.

Je vybavena retro designovým nábytkem, který ve spojitosti

s některými původními prvky (např. stropní systém osvětlení)

vytváří neopakovatelnou cool atmosféru. Občerstvení

s výhledem na řeku se vám dostane i ve vyhlídkové kavárně na

samém cípu poloostrova, kde se do výšky tyčí aerodynamická

socha Dreiländereck, symbolicky označující státní trojmezí.

A protože v centru Basileje není už pro novostavby místo, je

nejlepší moment vyrazit z tohoto bodu na poznávací cestu po

moderní architektuře, která vyrostla po jeho obvodu. Nejdřív

je po ruce kampus vědeckého, chemického a farmaceutického

impéria Novartis. Stačí jen přejet přes most Dreirosenbrücke

do protější přístavní části St. Johann. Bohužel kvůli vysokým

bezpečnostním opatřením vás jako normálního smrtelníka

dovnitř areálu nepustí, ale většina originálních budov je vidět »
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i od hlavní brány. Nejblíže je Forum 3 od basilejského

studia Diener & Diener s fasádou se stovkami průhledných

červených, modrých, oranžových a zelených pláství, dál uvidíte

výčnělek zlaté budovy od Petera Märkliho a dominantou

horizontu je nová rozpohybovaná stavba Franka O. Gehryho.

Odtud zvolte cestu po Kannenfeldstrasse, kde vás zaskočí

monumentální modernistický kostel z betonu St. Antonius

z konce 20. let, a pak pokračujte kolem nemocniční výstavby,

která je blíž řece a která se stále rozrůstá. Zvlášť si tu

povšimněte Institutu pro nemocniční farmacii, jehož lahvově

zelená, tenkou vrstvou skla pokrytá fasáda je první basilejskou

stavbou dua Herzog & de Meuron, na niž upozorňujeme.

Pak se vyhněte centru města a směřujte až k centrálnímu

vlakovému nádraží SBB z doby secese. Po cestě zastavte

u nového obchodu Westflügel s uměleckými knihami

a designovým nábytkem Inchfurniture na Viaduktstrasse 21.

V blízkosti nádraží stojí zajímavá výstavba ze 70. let – sídlo

Die Post, rohový věžák bankovního domu pro mezinárodní

transakce BIS, jenž nemá jedinou ostrou hranu, hotel Hilton

a další kancelářské budovy. Na Aeschen Platz poté narazíte

na novější sídlo BIS, tentokrát z 90. let, jehož autorem je další

Nahoře zleva: „Vycházeli jsme z klasického skladu, kterému jsme naočkovali rozměry výstavního programu,“ komentují interiér Schaulager jeho autoři. Basilejská
návrhářka Tanja Klein mění kolekce ve svém butiku Kleinbasel dvakrát do roka. Pro letošní podzim a zimu se inspirovala severským světlem a barevnost přenesla
i na autorské kožené tašky a kabely, které ji proslavily po celém Švýcarsku. Dole: Muzeum švýcarského rodáka Jeana Tinguelyho je opět dílem Maria Botty,
dokončeno bylo v roce 1996. Ve velké centrální hale je vystaveno 20 kinetických skulptur, některé zdobí i Solitude Park.

Nahoře: Často publikovaným dílem Herzog & de Meuron je také muzeum Schaulager (2003). Architekti byli osloveni dědičkou farmaceutické firmy Roche
k vybudování skladu pro svoje sbírky Emanuel Hoffmann Stiftung a Laurenz Stiftung, které jsou částečně zpřístupněné. Hliněná kostka s formálním domečkem
se sedlovou střechou při vstupu skrývá díla klasiků moderny – Picassa, Ernsta, Arpa, Braqua, Dalího nebo Kleea.
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JAKÉ OSOBNÍ TIPY NÁM V BASILEJI DALA
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA TANJA KLEIN:

Nejznámější basilejská návrhářka založila svůj label v roce 1994. Nejdřív se věnovala
pouze navrhování dámských oděvů, později přidala i tvorbu kožených kabelek a tašek.
Dnes pro každý rok připravuje dvě samostatné dámské módní kolekce a se svým
týmem v ateliéru vyrábí kabelky, tašky a doplňky všech různých velikostí pro muže
i pro ženy. Před dvěma roky otevřela svůj druhý butik v Curychu. Její aktuální kolekce
je tematicky inspirována severským světlem. kleinbasel.net

01 Nejlepší místo, kde si dát Aperó na Rýnské Riviéře blízko Kaserne, je samoobslužný
bar Buvette (Unterer Rheinweg), vedle kterého si s přáteli zahrajete boču.
02 Večeři z nejlepších ingrediencí vám uvaří šéfkuchař Rollerhof a jeho žena, kteří
jsou mými přáteli a připravují tradiční italsko-francouzskou kuchyni (Münsterplatz 21).
03 Další skvělý bar Paragraph, zařízený designem ze 70. let, najdete na Kohlebergu.
04 Acqua Basilea je trendy klub s lounge a restaurací, kde každý čtvrtek ve speciálním
programu basilejského rádia Living Room FM hraje jiný DJ (Binningerstrasse 14).
05 Na www.ronorp.ch najdete nejlepší novinky ze světa kultury, designu a hudby,
včetně aktualizovaného programu akcí!
06 Nejlepší filmy ve městě dávají v nezávislém Kultkino (Clarastrasse 48).
07 Nejstarším, stále oblíbeným barem ve městě je Rio bar (Barfüsserplatz 12).
08 Restaurant K.MU:N v nt*/areal je jednička v thajských jídlech za příznivou cenu.
09 Také muži rádi nakupují. Líbit se jim bude v butiku Claudie Güdel, která si svůj
showroom otevřela v bývalé výrobně mýdla (Markgräflerstrasse 34).



KTERÁ MÍSTA V BASILEJI DOPORUČUJE ŘEDITEL
PŘEHLÍDKY MLADÉHO UMĚNÍ LISTE PETER BLÄUER:

Liste – The Young Art Fair vzešla z iniciativy mladých galeristů a existuje již 15 let.
Vždy se koná ve stejném termínu jako Art Basel, protože ve městě je velká
koncentrace sběratelů umění, kurátorů a zástupců nejvýznamnějších muzeí světa.
Přehlídka se orientuje na mladé talenty a vycházející hvězdy vizuálního umění
a od počátku ji vede Peter Bläuer. Progresivní díla z více než 20 zemí světa na týden
zaplní celý bývalý pivovar Warteck. liste.ch

01 Krásné floristické kreace vytváří Pia Gehriger ve studiu Luluderia (Wettsteinplatz 8).
02 Výborný program má výstavní prostor New Jersey (Hüningerstrasse 18).
03 Mojí nejoblíbenější restaurací je Catina Don Camillo. Vaří skvělou italskou kuchyni
a z kanceláře se na její terasu dostanu během dvou minut. Stačí, abych v areálu
Warteck (Burgweg 15) vyjel výtahem do posledního patra.
04 Nejlepší mandle v čokoládě a jellies má Confiserie Brändli (Barfüsserplatz 20).
05 Každý pátek se po šesté hodině večerní konají v kostele St. Leonhards
(St. Leonhards-Kirch-Platz) působivé varhanní koncerty.
06 Knihy o umění si chodím kupovat do Galerie Stampa (Spalenberg 2).
07 Zasvěcené prohlídky Basileje, zaměřené na architekturu, pořádá společnost
Basel Tourismus (www.basel.com).
08 Velký zážitek je také překonat řeku na lanovém přívozu. Podél toku Rýna
má uprostřed města hned několik stanovišť (www.faehri.ch).
09 Na večeři rád chodím do Schällenursli (St. Margarethengut v Binningenu).
10 Téměř každou sobotu mne potkáte na bleším trhu na Petersplatz.

známý švýcarský architekt Mario Botta. Vrátíte-li se

k hlavnímu železničnímu tahu v místě, kde ho přemosťuje

Münchensteiner Brücke, budete stát tváří v tvář dalšímu

projektu studia Herzog & de Meuron, lichoběžníkovému

centrálnímu stavědlu (hradlu) švýcarských drah SBB.

Obětujte ještě trochu benzinu nebo vyzkoušejte svoje

logistické schopnosti při pohledu na mapu veřejné dopravy

a dospějete do nedalekého obvodu Münchenstein, kde na

Ruchfeldstrasse stojí třetí kousek těchto basilejských rodáků.

Jedná se o uměleckou instituci Schaulager, kde se konají

velmi progresivní výstavy a kde sídlí nadace Emanuela

Hoffmana. Progresivnost a artistnost nečekejte jen uvnitř, ale

také v exteriéru. Ze tří stran uzavřená kostka medové barvy

má jen okenní pás s nepravidelným okrajem, jako by byla

z papíru a vy jste z ní vytrhli uzounký proužek. Čtvrtá strana je

bílá, prolomená a jsou na ní umístěny dvě obrovské projekční

obrazovky, na nichž běží zajímavý video art. Uměním se

pokocháte i v muzeu Jeana Tinguelyho. Je na opačném břehu

řeky, hned u dálnice a tunelu Schwarzwald, která vás k němu

odsud rychle přiblíží. Tento skvost „pro změnu“ postavil Mario
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Nahoře zleva: Restaurant, bar a klub Das Schiff v retro stylu je oblíbeným místem setkání studentů i bankovních manažerů. Funguje totiž na výstavní lodi ze 70. let,
takže např. v létě je možné se na její nejvyšší palubě slunit na lehátkách a pozorovat tok řeky. Centrální nádraží bylo postaveno v roce 1907 a před několika lety
pečlivě zrekonstruováno. Dole: Socha Dreiländereck na výběžku Westquai je dílem sochaře Wilhelma Müngera a symbolicky vymezuje hranici tří států.

Nahoře: Junior apartmány v designovém hotelu Krafft jsou vybaveny nábytkem a doplňky Vitra. Pokud v jednom z nich přenocujete a na vlastní kůži si vyzkoušíte
sofa Polder Helly Jongerius, židle navržené Jeanem Prouvé nebo polštáře od Eamesových, okamžitě se rozjedete do Weilu nad Rýnem a v nově otevřeném
VitraHaus si domů nakoupíte alespoň jejich černého dekoračního ptáčka.
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městem projížděli, museli jsme uznat, že pokud si člověk

všímá místní architektury 60. a 70. let, dobře pochopí

extravagantnost některých jejich děl a bude mu vlastně

připadat naprosto přirozená. Všechny ty betonové

prefabrikované balkony, brutalistní fasády předsazené před

skleněnou fasádní vrstvou, popínavé rostliny, které tu zdobí

každý druhý obytný dům, to vše se v jejich díle odráží. Stačí

se zadívat na některé architektonické detaily Vysoké školy

stavební a umělecké (HGK) z 50. let a je jasné, jaké že fasády

od této dvojice jsou jen jejich moderní interpretací.

Konečně se ocitáte opět u hranic samotného centra města.

Na pravém břehu řeky se jmenuje Altstadt Kleinbasel a na

levém, historickém, Altstadt Grossbasel. Krásný přehled si

o nich uděláte například z 31. patra administrativního věžáku

Messeturm a jeho panoramatického baru Rouge. Na pravém

břehu vás pak zláká mnohem víc nezávislých barů a kaváren,

protože tato strana Basileje je jimi pověstná... Nejvíc

doporučení jsme slyšeli na tapas bar Consum a retro bar

s koženkovými pohovkami a křesly Grenzwert na Rheingasse.

To je ulice, kde se také musíte ubytovat v designovém hotelu

Botta a kinetické sochy tu najdete i v přilehlém parku. To už

budete ve čtvrti Wettstein, okupované dalším farmaceutickým

gigantem, společností Roche. Příští rok tu má dojít k otevření

dalšího sídla společnosti, a to i s novou dominantní bílou

věží, kterou v minimalistickém areálu podél Wettsteinallee

nenavrhl opět nikdo jiný než Jacques Herzog a Pierre de

Meuron, podepsaní již pod zdejším výzkumným centrem.

Tito nositelé Pritzkerovy ceny mají Basilej pěkně obšlápnutou

a díky tomu, že se tu nejen narodili, ale od roku 1978 také

vedou svou kancelář, mají ve městě na novostavby nepsaný

„glejt“ (navrhli např. ještě polyfunkční dům Schwitter,

fotbalový stadion St. Jacob, který byl menším cvičením

pro pozdější návrh Areny v Mnichově, nebo bytový dům na

Schützenmattstrasse aj.). Od začátku své tvorby překvapovali

novým využitím různých materiálů, jiným zpracováním

povrchu staveb a od čisté jednoduchosti kubických forem

se časem dostali až ke komplexnějším a dynamičtějším

geometriím, v posledních návrzích je zase vidět jejich

návrat k větší umírněnosti. V Basileji je to patrné nejen na

plánovaném sídle Roche, ale také na nedávno dokončeném

komerčním centru Elsässertor. Když jsme jejich rodným

Nahoře: Restaurace a bar Kohlmanns je pojmenována podle Johannese Kohlmanna, místního vizionáře, experimentátora a chemika z přelomu 19. a 20. století.
V interiéru od basilejského architektonického studia Weberbuess si pochutnáte na regionálních specialitách (Feuerkuche – tenká placka podobná pizze,
Schupfnudeln – škubánky se zelím a domácí klobásou, Aufläufe nebo Geschmortes). Dole: První sídlo banky BIS bylo kousek od centrálního železničního nádraží
postaveno již v 70. letech. Progresivní organický tvar věže navrhl architekt Martin Buckhardt.

Nahoře zleva: Kostel St. Antonius na Kannenfeldstrasse 35 je mistrovským modernistickým dílem Karla Modera a Gustava Dopplera z roku 1927. Jeho věž je
vysoká 70 metrů a uvnitř má spektakulární puristickou betonovou klenbu. Když do něj vstoupíte, ohromí vás majestátní, klidný prostor, vzácná moderní transkripce
gotických chrámů. Concept store Hand Made vede Chieko Oeschger – vystavuje v něm umělecká díla místních mladých tvůrců a prodává oblečení a parfémy značky
Comme des Garcons, design Droog a Tsé & Tsé, také objekty a vůně produkované časopisem Monocle. Dole: Basilej je městem vybraných restaurací, které víc než
na bohatou výzdobu interiéru dají na kvalitu jídel. Tato je v hotelu Krafft a šéfkuchařem, který získal doporučení Michelin, je v ní Andi Steiner.
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butiku Seven Sisters (spojené jsou prudkým schodištěm).

To už ale budete ulicí Spalenberg opět sestupovat. Trika

švýcarské výroby s různými grafickými potisky od domácích

designérů seženete v Erfolg, kvalitní kosmetikou vás zásobí

v dubnu otevřený obchod nejnovější hvězdné značky Aésop

původem z Austrálie a v ulici Schneidergasse se nebudete

moci rozhodnout, kterou kabelku si v butiku Kleinbasel

pořídit od basilejské návrhářky Tanji Klein. Na Rümelinsplatz

sídlí butik Set & Sekt, který vede milá Corine Grüter a jenž

zásobuje oděvy od Helmuta Langa, Acne, A.P.C., Jamese

Perse a avantgardními šperky. Přes ulici se nebojte vstoupit

do podniku Mitte, tedy bývalé banky, kterou obsadili nezávislí

grafici, studio jógy, dvě filmové produkce, fine dining

restaurant Cantina Primo Piano a bar Fumare Non Fumare,

který bankovní přepážky přeměnil na separé kóje. Kolem

Mitte se propletete na hlavní nákupní třídu Freie Strasse, kde

vás ponecháme svému osudu v buticích se značkovou obuví

Navyboot nebo oblečení Trois Pommes. Až dojdete na velkou

křižovatku, můžete do dvou směrů utéci hledat klid, a to buď

do Kunstmusea, kde právě probíhá výstava kreseb Andyho

Warhola, nebo do Kunsthalle, kde naopak kromě ducha

Krafft. Vyberete si pokoj v jeho historické budově

s romantickým výhledem na Rýn a restaurací doporučenou

průvodcem Michelin nebo junior apartmán v depandance,

který je od polštářů až po pohovku vybavený nábytkem Vitra?

Po zaslouženém odpočinku se hned druhý den ráno pěšky

vypravte přes Mittlere Rhein Brücke do Altstadt Grossbasel.

Ještě před mostem kupte svým blízkým jako dárek z cest

originální karamelky Huus a sami si život oslaďte až na druhé

straně řeky, v jedné z několika tradičních Conditorei na

historickém náměstí Markt Platz, jemuž dominuje radnice

z 16. století. Pak si vyšlápněte do kopce, do nejstarších uliček

Basileje, které se někde nezměnily od 14. století. Navádět vás

budou šedivé tabulky umístěné na každém z domů, uvádějící

jeho jméno, historii a případně i známé obyvatele. V ulici

Nadelberg se ozdobíte šperky designérky Anny Castiello,

obujete se v obchodě Siebenunddreissig, který prodává

i oblečení od Petry Buchter, a v malém concept storu Hand

Made si prohlédnete fotografickou výstavu, obléknete se do

svetru Comme des Garcons a koupíte design od Droog nebo

Tsé & Tsé aj. Originální design přitom koupíte i v „siamském“

Nahoře zleva: Opuštěné průmyslové budovy město Basilej nerozprodává developerům, ale vybírá nájemce a provozovatele nových restauračních a zábavních
podniků. Vyhlášená je např. restaurace a bar Eoipso. Světově proslulé Fondation Beyler, které je čtvrt hodinky cesty autem z Basileje (najdete ho ve městě Reihen),
mimo stálých sbírek, v nichž kromě klasiků moderny objevíte i Neo Raucha, Christa, Franka Stellu nebo Anselma Kiefera, pořádá i sezonní výstavy. Momentálně
se připravte na sousto vídeňské secese (Wien 1900 – Klimt, Schiele a jejich doba, do 16. 1. 2011). Jedna z mnoha budov společnosti Roche ve čtvrti Wettstein má
zajímavou betonovou předsazenou fasádu. Dole: Obchod Seven Sisters se specializuje na drobný design do obýváku, pro děti i do kuchyně.

Nahoře: Australská kosmetická značka Aésop je nyní číslem 1. Nejen kvůli „lékárnickému“ designovému balení produktů, ale také kvůli originálnímu ztvárnění butiků
po celém světě. V každém městě je trochu jiný a tento basilejský byl otevřen letos na jaře. Dole: Restauraci Cantina Primo Piano objevíte v prvním patře domu Mitte.
Jedná se o bývalou švýcarskou Volksbank, kterou Daniel Häni, Georg Hasler a Thomas Tschopp v roce 1999 přeměnili na živé kulturní centrum. Cvičí se tu jóga,
organizují filmové festivaly a natáčení, sídlí tu grafické studio aj. a kromě restaurantu v prvním patře je populární i bar Fumare Non Fumare v přízemí, kde bývaly
bankovní přepážky a kde jsou kavárenské stolky rozesety po velké bankovní hale.
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Nahoře: VitraHaus je letošním přírůstkem k areálu Vitra ve Weilu nad Rýnem. Domov v přes sebe položených „hranolcích“ od dua Herzog & de Meuron našla celá
kolekce Home Collection, design shop, café i malé muzeum značky. Dole: Požární dekonstruktivistická stanice od Zahy Hadid z roku 1993 vznikla, protože se Vitra
bála opakování ničivého požáru, který zde propukl na začátku 80. let.

Nahoře: Zcela nový butik basilejské značky Matrix byl na začátku září otevřen na ulici St. Johanns-Vorstadt 38. Značku založila textilní designérka Fabia Zindel
již před pěti lety, prosadila se navrhováním originálních šátků a také táců s nápaditými geometrickými potisky, za něž dokonce získala ocenění rakouského muzea
MAK. Toto je její první obchod – s interiérovým konceptem jí pomáhal designér Kuno Nüssli, se světelným Christian Deuber. Dole: Butik s tričky švýcarské výroby
i původních potisků Erfolg najdete na nejvyšším místě starého města Grossbasel (ulice Spalenberg). Některé domy tu pocházejí již ze 14. století.

naplníte i tělo. Konkrétně v oblíbené brasserii nebo Campari

baru. Když zde bude plno, spěchejte do restaurace Kohlmanns

na Barfüsserplatz. Ochutnáte tu tradiční regionální speciality,

jako je Feuerkuchen nebo Schupfnudeln.

Ano, jsou tři věci, bez kterých by Basilej nebyla Basilejí. Je

to architektura, umění a dobré restaurace, na nichž si místní

obzvlášť zakládají. Ve městě jich je na 700 a v našem prostředí

by asi neobstály. Ne kvůli kvalitě nebo prezentaci jídel, ta je

tu ve většině podniků fenomenální, což dokazuje i velký počet

ocenění Michelin, ale kvůli asketickým interiérům. Ve většině

z nich totiž posedíte na oprýskaných thonetkách, u prostých

dřevěných stolů a na zdech uvidíte jen barevný nátěr. Pokud

akceptujete, že je to jen důsledek životní filozofie, která

přikládá důležitost jen těm věcem, které si ji zaslouží, budete

chtít smeknout. Nejvýmluvnější důkaz této praktičnosti

objevíte za Kunsthalle, kde přímo v kostele St. Elisabeth

funguje bar – boční vstup na zvonici totiž nikdo nevyužíval...

Také opuštěné tovární budovy město využívá zajímavým

způsobem, nejčastěji v nich vznikají trendy restaurace a bary

(Eoipso, Sichtbar, Acqua, nt*/areal aj.). Jak jinak.

Nakonec přidáváme pár tipů pro extra zážitek. První je

na lanovkový přívoz, který má na nábřežní promenádě hned

několik zastávek, druhý na pravé letní pozdvižení. Když se

řeka oteplí, baví se místní tím, že po práci jedou až k Tinguely

muzeu, převléknou se do plavek, oblečení uschovají do

oranžových vodáckých pytlů a proudem řeky se nechají jako

na lochnesce unášet centrem města. Další tipy jsou výletní.

Stačí čtvrthodinka cesty autem a ocitnete se ve městečku

Riehen, kde je vyhlášené muzeum Beyeler, postavené podle

návrhu Renza Piana. Ukazuje sbírku Ernsta Beyelera a do

kolen vás dostane sálem Paula Klee, Rothka či Picassa nebo

aktuální výstavou vídeňské secese. Stejně vzdálený je i Vitra

Campus ve Weilu nad Rýnem s jedenácti architektonickými

skvosty, které pro tuto nábytkářskou společnost původem ze

Švýcarska navrhli nejlepší světoví architekti (Tadao Ando,

Frank O. Gehry, Jasper Morrison, Jean Prouvé,

R. Buckminster Fuller, Alvaro Siza, Nicholas Grimshaw,

Zaha Hadid a Herzog & de Meuron). Tento rok by měl

přibýt magnet další – tovární budova od japonské kanceláře

SANAA. Nevíme, jak vy, ale my si její slavnostní otevření

ujít nenecháme!«F
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SERVIS

Informace o městě získáte na webových stránkách www.basel.com.
Hotely: Krafft, Rheingasse 12, hotelkrafft.ch; Les Trois Rois, Blumenrain 8,

lestroisrois.com; Teufelhof, Leonhardsgraben 49, teufelhof.com.
Restaurace: Eoipso, Dornacherstrasse 192, eoipso.ch; Cantina Primo Piano,

Gerbergasse 30, mitte.ch; Stucki, Bruderholzallee 42, stuckibasel.ch;
Noohn, Henric-Petri-Strasse 12, noohn.ch; Kohlmanns, Steinenberg 14,

kohlmanns.ch; Acqua, Binningerstrasse 14, acquabasilea.ch.
Kavárny a bary: Das Schiff, Westquaistrasse 19, dasschiff.ch; Grenzwert,

Rheingasse 3, grenzwert.ch; Rouge bar, Messeturm, barrouge.ch. Butiky:

Set & Sekt, Rümelinsplatz 5, setandsekt.com; Klein Basel, Schneidergasse

24, kleinbasel.ch; Claudia Güdel, Markgräflerstrasse 34, claudiagudel.ch;
Trois Pommes Donna, Freie Strasse 74, troispommes.ch; Navyboot,

Freie Strasse 44, navyboot.ch; Hand Made, Nadelberg 47, h-made.ch;
Erfolg, Spalenberg 36, ichwillerfolg.ch; Anna Castiello, Nadelberg 21,

annacastiello.com; Matrix, St. Johanns-Vorstadt 38, matrixdesign.ch;
Siebenunddreissig, Nadelberg 37, siebenunddreissig.ch; Aésop,

Spalenberg 24, aesop.net.au. Design: Matrix, St. Johanns-Vorstadt 38,

matrixdesign.ch; Seven Sisters, Spalenberg 38, sevensisters.ch;

Westflügel, Viaduktstrasse 21, westfluegel.ch. Muzea a galerie: Schaulager,

Ruchfeldstrasse 19, Münchenstein, schaulager.org; Beyeler, Baselstrasse

101, Riehen, beyeler.com; Tinguely, Paul Sacher Anlage 1, tinguely.ch;
Kunstmuseum, St. Alban-Graben 16, kunstmuseumbasel.ch; Kunsthalle,

Steinenberg 7, kunsthallebasel.ch; Von Bartha Garage, Kannenfeldplatz 6,

vonbartha.com. Jiné: Warteck, Burgweg 7–15, werkraumwarteckpp.ch;

nt*/areal, Erlenstrasse 5, areal.org.
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Nahoře: Tato čerpací stanice navržená Jeanem Prouvé a jeho bratrem Henrim z hliníkových komponentů původně vznikla v roce 1953 pro Mobil Oil Socony-Vacuum
a byla umístěna v „Relais des Sangliers“ ve francouzském regionu Haute-Loire. V roce 2003 se přestěhovala do kampusu. Dole: Autobusová zastávka od Jaspera
Morrisona z roku 2006, v pozadí Vitra Design Museum od Franka O. Gehryho z roku 1989, kde se konají pravidelné výstavy. Od října zde probíhá výstava Frank
O. Gehry since 1997 a Masterpieces.

Nahoře: V roce 2000 byl Vitra Campus rozšířen o Dome, lehký geodetický dóm od Richarda Buckminstera Fullera z roku 1978, který sem byl transplantován z jeho
původního místa – Detroitu v USA. Nyní se využívá pro speciální akce a také jako přídavný výstavní prostor k Vitra Museu od Franka O. Gehryho.

KDE V BASILEJI RÁDI SPÍ, JEDÍ A NAKUPUJÍ LIDÉ
ZE SPOLEČNOSTI VITRA:

Jelikož je to z centra Basileje do areálu Vitra v německém Weilu nad Rýnem
autem jen necelou čtvrthodinku cesty, mnoho zaměstnanců firmy z tohoto
švýcarského města pochází nebo se sem přestěhovalo. Proto jsme se na ně
obrátili, aby ze svého středu vybrali zástupce a ti aby se shodli na několika
společných tipech pro náš časopis. Zde jsou... vitra.com

01 Kromě hotelu Krafft doporučujeme ještě hotel Teufelhof s bistrem Weinstube
a restaurantem Bel Étage, který má jednu hvězdu Michelin. Unikátní pokoje jsou
situovány buď v historické budově Art Hotel, nebo v moderní části Gallery Hotel
(Leonhardsgraben 49).
02 Pro nejlepší čokoládu a zákusky rádi chodíme do Konditorei Gilgen
(Spalenberg 6).
03 Kvůli skvělému výběru vín a antipasti milujeme Consum (Rheingasse 12).
04 Na společný drink za zvuků příjemné lounge hudby přímo u břehu Rýna rádi
zajdeme do nezávislého baru Cargo (Sankt Johanns-Rheinweg 46).
05 Kvůli dobré kuchyni a uvolněné atmosféře stojí za to zavítat do restaurantu
Zum Goldenen Fass (Hammerstrasse 108).
06 Tradiční švýcarský interiér i jídla nabízí Rhyschänzli (Elsässerstrasse 17).
Místní fondue je nejlepší ve městě.
07 Zajímavou kombinaci vybraného umění i gastronomie nabízí Kunsthalle
(Steinenberg 7).
08 Již 50 let je restaurant Chez Donati v Grand Hotelu Les Trois Rois basilejskou
top adresou pro všechny milovníky piedmontské kuchyně.
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