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1954
Študoval landscape architektúru, architektúru a 
dejiny umenia vo Švédsku a USA
Jeden z najprominentnejších landscape architektov 
vo Švédsku pôsobiaci v Stockholme
Vedie oddelenie krajinárskej architektúry v FFNS 
ARCHITECTS
Plánovanie a navrhovanie verejných priestorov v 
meste
Zapojený do oživovania verejného priestoru, dizajnoval 
mnoho parkov, ulíc a námestí vo Švédsku i v zahrani í, 
mnohé z nich ocenené a publikované národne aj 
medzinárodne



Dania Park v Malmö, Švédsko- reprezentoval Švédsko 
na bienále architektúry v Benátkach roku 2000
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Otvorený 
priestor s 
rozli ným 
využitím
Trávnatá 
plocha-rôzne 
využitie
Sedenie
Platformy pre 
prístup k moru 
a iná 
vybavenos



Dramaticky situovaný na pobreží v novej obytnej 
štvrti
Idea: umožni  návštevníkom zaži  more a otvorenos  
tohto neúrodného miesta s jeho šírym horizontom a 
ve kou oblohou
2 paralelné chodníky obklopujúce ve ké otvorené pole 
trávy
Obe cesty vedú k vyvýšenému bodu na konci parku
Rysy návrhu- lavi ky ve kého merítka, ažká hmota a 3 
naklonené betónové ž aby vedúce dole k vode, slúžiace 
ako móla a umož ujúce kúpanie, rybár enie a kontakt s 
vodou



Kritika parku- nakladanie s mierkou
Ve ká mierka parku sa týka organizácie, ktorá je 
jednoduchá a bez prekvapení. Idea ponechania blízkosti 
mora ur ova  charakter parku funguje pokia  sa udia 
vz ahujú k moru. Pochybnosti nastávajú, ak je park 
hodnotený vnútri jeho vlastných hraníc
Po as slne ných letných dní , otvorenos  a ve ká 
mierka sú nevyhnutné pre uspokojenie po etných 
návštevníkov. Avšak po as ostatných období, s 
menším po tom alebo so žiadnymi návštevníkmi, park 
sa javí by  prázdny.
Formálna geometria parku stup uje tento pocit. 
Návrh je striktný; línie sú skoro paralelné a objekty 
rovnomerne od seba vzdialené. Ke  je park plný udí, 
táto prísnos  vytvára poriadok a stabilitu v tom, o 
by inak bola chaotická scéna. Avšak po as prázdneho 
d a sa usporiadanie zdá by  vojenské a vysoko 
kontrolované. Ve korysejšie užitie zelene to mohlo 
vyrieši





Hos ujúci profesor a kritik na rôznych univerzitách a 
výskumných centrách v škandinávskych zemiach, 
Nemecku, Taliansku a USA
Letný semester 2001- hos ujúci profesor na 
Harvard University, Cambridge
V sú asnosti University of Life Sciences at Ultuna, 
Sweden.

Zakladate  Utblick Landskap magazine (1984)
Napísal a spolupracoval na mnohých knihách v obore, 
vrátane Modern Landscape Architecture: A critical 
Review (ed. Marc Treib)
Porotca sú aží v architektúre a landscape 
architektúre, naposledy sú až pre novú švédsku 
ambasádu v Washington D.C.(2003)
Plaster/Places iasto ne bilingválna kniha opisujúca 
10 jeho projektov realizovaných za posledných 10 
rokov (2002)



Balancovanie enviromentalnej a kultúrnej 
udržatelnosti
Projekty môžu by  „udržate né“ spôsobmi, ktoré nie 
sú výslovne technické
Diela krajinnej architektúry môžu by  ekologické a 
udržate ne, a zárove  by  príkladom vysokého stup a 
zru nosti a kreativity



Hotel v Lausanne

Design mestského mobiliáru


