
Prof.Dr. Dieter Kienast

* 30.10.1945 Zurich; † 23.12.1998 Zurich

• absolvoval zahradnické učiliště v Zurichu, posléze navazující vyšší vzdělání v oboru krajinného plánování

•Od r.1980 se věnuje výuce (Interkantonalen Technikum Rapperswil, univerzita Karlsruhe, ETH Zurich

•1995 založil ateliér Kienast Vogt Partner Landschaftarchitekten (Zurich, Bern)

• patří k nejvýznamějším krajinářským architektům 20.století

• publikační činnost



Inspirace:

abstraktní výtvarná díla období minimalismu (Donald Judd, Carl André, Sol LeWitt)

americký Land Art

tradice švýcarské krajinářské architektury (Ernst F.Cramer-krajina se skulpturálním charakterem)



Realizace(výběr):

EXPO 2000 Hannover
Masoalahalle Zoo Zurich
Mezinárodní zahradní výstava v Grazu 2000
Tate Modern Gallery, Londýn, 1995-99
Dostavba švýcarského velvyslanectví v Berlíně, 1995-2000
Madagaskar building, Zoo Zurich, 1995-2000
Ministerstvo zahraničních věcí, Berlín, 1996-99
Liner Museum,1996-99, Appenzell, Switzerland
Fuerstenwald Cemetery, Chur, Switzerland, 1992-97
Ricola Europe SA Factory , 1993-94, Brunnstatt, France

Parky, zahrady, hřbitovy
Soukromé zahrady

Vytváření zahrad jako základní lidská potřeba dodnes neztratila nic ze své fascinace. Naopak: "Zahrada 
je poslední luxus našich dní, protože vyžaduje to, co je v naší společnosti nejvzácnější: čas, pozornost a 
prostor,"  (Dieter Kienast)



Švýcarské velvyslanectví, Berlín, 1995 - 2000

Formální jazyk zahrady=analogie  
puristickému tvaru novostavby

• tradice švýcarského minimalismu

(pořadí stromů, křovin, trávníku vytváří 
jasně organizovaný prostor)

Proporce, měřítko- použití úzkého vodního 
příkopu v zadní části zahrady - zrcadlení -
venkovní prostor se jeví větší

• Stejně jako formální jazyk zahradních 
prvků, jsou i rostliny zvtárněny prostě, 
stroze.

• Hra barev- v tónech zelené – buchy, 
kapradí, břečťan

(Jediné květy, které se v této zahradě 
vyskytují jsou květy stromů magnolie v 
jarních měsících)



Tate Modern Gallery, London, 1995-99

The relationship between the elements of the site and the new gardens was the basic idea on which the design was 
developed. The birch copses create a spatial complexity of confinement and expansiveness and create the familiar 
picture of an alluvial forest. At the same time, the birches are pioneer trees on urban and industrial vacant lots. The 
groups of foreign trees, with their different coloured barks and irregular placement, contradict the usual connotation 
of this tree. The design of the various types of gardens is part of a typical London tradition of urban gardens. It is 
neither a public square nor a private garden but a hybrid: an English square. 



Ministerstvo zahraničních věcí, Berlín, 1996-99


