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N Á K U P N É  C E N T R U M  V  B E R N - B R Ü N N E N

V roku 2000 sa zúčastnil architektonic-
kej súťaže, ku ktorej boli vyzvané štyri
svetoznáme architektonické kancelárie.
Ich úlohou bolo navrhnúť nové multi-
funkčné nákupné centrum v Bern-Brün-
nen, v západnej časti hlavného mesta
Švajčiarska. Prvú cenu, ako aj odporuče-
nie na realizáciu získal projekt Daniela
Libeskinda „Nexus“, ktorý bol zrealizova-
ný a otvorený pre verejnosť v októbri
2008. 

Urbanistická koncepcia 
Idea, vybudovať centrum čiastočne

aj nad prekrytou diaľnicou A1, vznikla
už v roku 1999 a bola obyvateľmi pozi-
tívne prijatá aj odhlasovaná. Premoste-

Svetoznámy americký architekt Daniel Libeskind je zaraďovaný, podobne ako americký
architekt Frank O. Gehry, medzi najvýznamnejších predstaviteľov tzv. skulpturálnej architektúry.
Vytvoril niekoľko pozoruhodných architektonických diel a projektov vo viacerých krajinách
sveta. Medzi najznámejšie patria: Židovské múzeum v Berlíne (1989 – 99), návrh na rozšírenie
Viktoria & Albert múzea v Londýne (1991), Filharmónia v Bremen (1995) a návrh na novú
výškovú budovu v New Yorku na Ground Zero, na pozemku zničeného World Trade Centra.

ním diaľnice získal investor dodatočnú
plochu pozemku a dobré napojenie
objektu na cestnú dopravu. Multifunkč-
ný architektonický komplex obsahuje
nákupné centrum, multiplexové kino,
wellness-kúpalisko „Bernaqua“ s fitness
parkom, reštaurácie, hotel a rezidenciu
„SeneCasita“ pre starších ľudí. 

Architektonické riešenie 
WESTside sa vyníma z masy stereo-

typných shopping centier. Zdá sa,
akoby celý objekt pozostával zo šik-
mých stien a špicatých trojuholníkových
okien. Na otázku novinárov položenú
architektovi, či je to len architektonická
hra geometrických foriem, Libeskind
odpovedá: „Pri veľkej budove nič nie je
horšie ako monotónnosť. WESTside má
pravidelnú kubusovitú štruktúru, ktorú
vo výške narúša sedem kryštálov
z betónu a skla, cez kryštály preniká do
objektu dostatok denného svetla.“ 

Futuristická architektúra interiéru
pôsobí ako novodobá „konzumná kated-
rála“, ktorá poskytuje návštevníkom
špeciálnu atmosféru, umelecký zážitok,
rôzne služby, zábavu a relax. Nové well-
ness a spa centrum „Bernaqua“, ktoré
obsahuje osemnásť rôznych bazénov 
(2 000 m2 vodnej plochy), vodné šmý-
kačky, saunu, rímske parné kúpele, fit-

ness priestory sa stali vyhľadávaným
výletným miestom pre celú rodinu. 

Inovatívny je aj energeticko-ekologic-
ký koncept objektu, ktorý zodpovedá
moderným znalostiam využívania ener-
gie. Len 15 % tepelnej energie je kry-
tých olejovým kúrením, 50 % spaľova-
ním drevených odpadových stružlín
a až 35 % spätným využitím produkova-
ného tepla. 

Nové, atraktívne centrum WESTside
je pre hlavné mesto Švajčiarska archi-
tektonickým obohatením. Originálny
rukopis Daniela Libeskinda priťahuje
pozornosť nielen obyvateľov Bernu, ale
aj turistov a odbornej verejnosti. 
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