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Jedným z cieľov tohto projektu bolo
podporiť komunikáciu, kreativitu
a oddanosť všetkých spoločníkov pro-
stredníctvom estetického a funkčného
prístupu k návrhu pracovného prostre-
dia. Tento nápad bol stvárnený archi-
tektmi budovy. Ako vo vnútri, tak aj vo
vonkajších priestoroch budovy je vytvo-
rená široká paleta pracovných a stretá-
vacích priestorov, poskytujúcich trans-
parentné, všestranné a flexibilné mies-
ta, ponúkajúce množstvo interakcie
a interdisciplinárnej tímovej práce.
Nesmierne obrovské farebné sklenené
panely s lahkosťou akoby tancujú v nie-
koľkých vrstvách okolo budovy, vytvá-
rajúc pocit pohybu, blýskajúc a ligota-
júc sa vzhľadom na svetlo v rôznych
častiach dňa a veterných podmienkach.
Vnútri sa nachádzajú kancelárske

priestory, ktorých elegancia sa spája
s otvorenými priestranstvami a ústred-
nými zátišiami. 

Architektonický prístup 
Samotné autorstvo je špeciálnym zna-

kom tejto budovy. Architektonický prí-
stup firmy Diener & Diener sa spojil
s umelcom Helmutom Federlom a archi-
tektom Geroldom Wiederinom. Roger
Diener a Helmut Federle už spolu pra-
covali predtým na rozšírení švajčiarskej
ambasády v Berlíne. Federle tam navr-
hol betónovú fasádu pre požiarnu stenu
už existujúcej budovy. Federleho práca
so sklom pre kaplnku Gerolda Wiederi-
na v Tyrolsku už iba potvrdila túto novú
spoluprácu. Priestor pre rastlinstvo bol
navrhnutý podľa Vogt Landschaftsarchi-
tekten (architekti krajiny z Vogtu) z Züri-

Areál švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis v Bazileji, so špeciálnou budovou, sa stal
medzinárodne významným miestom vzdelávania, inovácií a stretnutí. Hlavným plánom Vittoria
Magnago Lampugnania bolo poskytnúť jednotlivým budovám areálu návrh a realizáciu 
od významných architektov. Roger Diener, Helmut Federle a Gerold Wiederin navrhli
a zrealizovali prvú budovu, Forum 3.

chu, svetlá podľa Licht Kunst Licht
GmbH, z Bonnu/ Berlínu, pracovné
priestory podľa Sevil Peach Gence
Associates, Londýn. Sevil Peach pred-
tým navrhli hlavné pracovné priestory
pre budovu Novartis. Vonkajší vzhľad
transparentnej fasády je netradičný. 
Je tvorený plochami farebného skla
v niekoľkých vrstvách. Pri pohľade
z diaľky tvoria panely emóciu pohybu.
Pri detailnejšom pohľade, si pozorovate-
lia uvedomia, že sklený obal je akýmsi
oblekom pre vnútornú sklenú štruktúru.
Jednotlivé panely sú pripevnené v troch

vrstvách jeden za druhým na vertikál-
nych tyčiach. Charakter a vzhľad výrob-
ného areálu Novartis v St. Johannskej
štvrti bol značne zmenený projektom
Novartis Campus (areál Novartis), ktorý
je pre Basel veľmi dôležitý. Pôvodne
výrobný areál sa tak stal miestom veno-
vaným vzdelaniu, inováciám a stretnu-
tiam. Hlavný plán, na ktorom sú všetky
zmeny založené, je podľa Vittoria Mag-
nago Lampugnaniho. Jednotlivé budovy
areálu sú navrhnuté a zrealizované
významnými pozvanými architektmi. 

Návrh interiéru 
Tak ako architektúra budovy je pre-

pracovaná, rovnaká starostlivosť bola
venovaná aj interiéru. Uznávaný interié-
rový architekt Sevila Peach prispel pod-
statným spôsobom k interiérovému di-
zajnu – nadčasový dizajn, jemné zmesi
farieb a kvalitné koberce vyrobené
z prírodného vlákna. Architektonická
spoločnosť Sevil Peach Gence Asso-
ciates (SPGA) z Londýna mala 10 rokov
nato, aby nazbierala skúsenosti v navr-
hovaní pracovných priestorov, či už kan-

celárií, predajní, zdravotníckych zaria-
dení alebo výstav. Ich záujem a schop-
nosti v oblasti navrhovania pracovných
priestorov sú skutočne výnimočné.
SPGA spolupracuje so zákazníkmi, ktorí
si želajú navrhnúť pracovné priestory
spôsobom, ktorým je na jednej strane
poskytnutá podpora na dosiahnutie kor-
porátnych cieľov, a na strane druhej je
možnosť nadväzovania nových pracov-
ných vzťahov a procesov. Ich interiéry
sú veľkorysé, otvorené, elegantné a hlav-
ne kľudné. V kancelárskych priestoroch,
bolo položených okolo 3 000 m2 ťažkého
vlneného kobercu čokoládovo-hnedej
farby. V susednej reštaurácii bolo polo-
žených vyše 4 500 m2 ľahko udržiava-
teľného vlneného koberca „flatwool
stripe“. 

Decentné farby v interiéroch – biela,
sivá a hnedá – sú doplnené „farebným“
svetlom dopadajúcim cez veľké sklené
farebné panely na fasáde. 
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