
 

 

 

26. OKTÓBRA 2018  

HB Reavis a Morley College London otvorili novú výstavu v Elizabeth 
House 

 
Spoločnosť HB Reavis, medzinárodný poskytovateľ kancelárskych priestorov, a vysoká škola Morley 
College London, ktorá je popredným centrom vzdelávania dospelých, v rámci vzájomnej spolupráce 
otvorili výstavu umenia Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Waterloo v Elizabeth House. 
 
Spoločný projekt premení kolonádu na ulici York Road pod budovou Elizabeth na verejnú galériu umenia. 
Oživia ju fotografiami, textíliami a ďalšími umeleckými dielami.  
 
V prvej fáze výstavy bolo päť stĺpov kolonády pokrytých fotografiami, ktoré vytvorili študenti manažér 
programu digitálnych médií a fotografie na Morley College, Steve Mepsted. Diela nazvané Piliere 
komunity zobrazujú históriu štvrte Waterloo a zahŕňajú fotografie miestnych obyvateľov, ktorí ju 
pomáhali formovať. Táto séria obsahuje fotografie Gilesa Goddarda, vikára zo St Johns Church Waterloo, 
dobrovoľníkov z Waterloo Action Centre, Elaine Andrews, manažérku centra vzdelávacích zdrojov na 
Morley College, a historické snímky z archívov.   
 
V ďalších fázach projektu Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Waterloo budú ďalšie stĺpy vyzdobené 
mozaikami, obrazmi, kresbami a keramickými výtvormi študentov Morley College. Cieľom projektu je 
poukázať na bohatú históriu tejto štvrte a vytvoriť nový svieži priestor pre jej obyvateľov a návštevníkov. 
V Elizabeth House je vystavený aj celý rad starostlivo vybraných diel, ktoré vytvorili študenti Morley 
College z odboru textílií a šperkov. 
 
Spolupráca s Morley College London je súčasťou snahy spoločnosti HB Reavis o oživenie budovy a jej 
okolia pred tým, ako pristúpi k jej prestavbe a modernizácii. Spoločnosť HB Reavis okrem oživenia York 
Road umeleckými dielami plánuje predstaviť aj nové maloobchodné prevádzky, ktoré rozšíria súčasnú 
ponuku. Vráti sa sem napríklad obľúbená kaviareň Love and Scandal, ktorá doteraz sídlila na Lower 
Marsh, či Garden Shack, ktorý sa špecializuje na predaj interiérových a exteriérových rastlín, alebo 
miestna kaviareň Four Corners. Pribudne aj kaviareň LLS Café, ktorá ponúka zdravé a eticky 
vyprodukované delikatesy, špecialista na ručnú výrobu šišiek Crosstown Doughnuts a výrobca sladkých i 
slaných palaciniek Pancs.  
 
Sara Robertson-Jonas, vedúca Fakulty vizuálneho a digitálneho umenia na Morley College London, 
dodáva: 
 
„Morley College London s radosťou prijala ponuku nadviazať partnerskú spoluprácu so spoločnosťou 
HB Reavis a využili sme príležitosť prezentovať kreativitu našich študentov miestnej komunite. Tešíme sa, 
že vďaka tomuto partnerstvu vdýchneme okoliu nový život a priblížime diela našich študentov širšiemu 
publiku.“ 
 
Spoločnosť HB Reavis zakúpila Elizabeth House v máji 2017. Vytvorením nového architektonického 
riešenia poverila štúdio Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), ktoré je držiteľom Stirlingovej ceny. Jeho 
úlohou je dodať návrhy s cieľom nahradiť zastaranú existujúcu budovu novými pracoviskami a podporiť 
tak ambíciu vytvoriť v tejto štvrti približne 13 000 nových pracovných miest, premeniť verejný priestor a 



 

 

rozšíriť okolité pešie zóny.  
 
Výstava Morley College London potrvá do zimy 2019.  
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Martina Jamrichová, Country PR & Marketing Manager martina.jamrichova@hbreavis.com  
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