INSPIRACE
PRO UTKÁNÍ S BUDOUCNOSTÍ
5. konference Platformy městských architektů pořádaná
Společností Petra Parléře, o. p. s.,
ve spolupráci s městem Prachatice a společností Archservis se uskuteční
20. září 2016 (9.15 – 16.15 hod.)
v Radničním sále Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice.
Obsah pojmu architektura se mění, a spolu s ním se mění i podoba domů a městských prostorů. Architektura zasahuje do veškerých společenských vztahů a vytváří pro ně potřebné prostředí. Tvoří se nové typy prostorů i prostorových spojení. Nově se definuje pojem krásy... Taková je současnost.
Program letošní 5. konference bude proto tvořit soubor podnětů a kritických analýz, obsahující množství inspirujících
i zneklidňujících myšlenek a námětů k diskusi. Bylo by nemoudré se tohoto setkání nezúčastnit.

Partnery konference jsou město Prachatice a Trigema, a. s.

PROGRAM (po každém příspěvku je vyhrazeno 10 minut pro diskuzi)
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Zahájení
Úvodní slovo starosty Prachatic
Město jako obývák
O vitalitě veřejného prostoru
Přestávka
Příběh jedné soutěže
Tančírna v Račím údolí
Přestávka na oběd
Škola základ života obce
Současné trendy v bytové výstavbě
Živý hřbitov
Přestávka
Architektura jako výpověď o své době
Panelová diskuze: Město, architekt a občan – jak to jde dohromady?
Závěrečné hodnocení a diskuze

JEDNOTLIVÁ TÉMATA UVEDOU
Prof. Milan Knížák, Dr. A
Město jako obývák
V úvodním, obsáhlejším příspěvku
představí své názory na současný
stav měst a jejich budoucí vývoj
člověk, jehož postoje jsou odjakživa
unikátní a inspirující, člověk svobodně
uvažující a tvůrčí.
Ing. arch. Jan Sedlák
O vitalitě veřejného prostoru
Soustředit se na nové pojetí veřejného
prostoru, to je podle autora příspěvku
hlavním úkolem budoucnosti. Veřejný
prostor je jako složitý, komplexní jev
výslednicí mnoha polarit i komplementarit. Při hledání jeho nové podoby je
proto důležité hledat nejen jeho formu,
ale především objevovat jeho vitální obsah, který tuto formu spoluvytváří.

Ing. arch. Petr Brožek, Mgr. Petr Borecký
Příběh jedné soutěže
Architektonické soutěže se ve veřejné
správě pomalu stávají standardem.
Co vše musí vyhlašovatel soutěže brát
v úvahu při její přípravě, v jejím průběhu
i po jejím ukončení, bude prezentováno na příkladu soutěže na výstavbu
knihovny v Úvalech. Zajímavý a poučný
příběh této soutěže budou komentovat
sekretář soutěže společně se členem
poroty – starostou města Úvaly.
Ing. arch. Michal Sborwitz
Tančírna v Račím údolí
Unikátní stavba Tančírny v blízkosti
Javorníku, postavená v secesním stylu, bývala oblíbeným výletním místem
obyvatel Rychlebských hor. V posledních letech ovšem stavba chátrala
a bez výrazné investice by hrozil její zánik. Konkrétní ukázku obnovy veřejného
života předloží jeden z autorů projektu
na rekonstrukci této Tančírny.

Ing. Martin Malý
Prof. Milan Knížák, Dr. A
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Ing. arch. Petr Brožek, Mgr. Petr Borecký
Ing. arch. Michal Sborwitz
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. Marcel Soural
Ing. arch. Andrea Marković
Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Mgr. Petr Borecký, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. a další

Ing. arch. Jaroslav Wertig
Škola základ života obce
Škola je fenomén, který naši identitu
ovlivňuje více, než si připouštíme. Kdo
staví školu, nestaví vzdělávací ústav,
ale definuje společenství. Pospolitost,
která je zmenšenou obcí. Důležitou
část města. Pohled na školu jako na
společenskou budovu je v příspěvku
prezentován na příkladu dvou studií
a jedné realizace.

Ing. arch. Andrea Marković
Živý hřbitov
Hřbitovy nejsou jen půdou pro ukládání zemřelých, od pradávna jsou
především prostorem pro setkávání,
místem klidu a odpočinku a dnes často
ojedinělým kouskem zeleně uprostřed
ruchu měst. Možnosti přijetí hřbitova
jako městotvorného prvku představí
autorka příspěvku na příkladu studie na
rozšíření hřbitova v Kuklenách.

Ing. Marcel Soural
Současné trendy v bytové výstavbě
Jak se v dnešní době mění preference
lidí hledajících bydlení? Je určujícím momentem kvalita stavby, zajímavá lokalita
nebo jednoduše cena? Jak uvažuje developer a čím může přispět veřejnému
prostoru? O tom všem bude mluvit zakladatel a ředitel developerské skupiny
Trigema, a. s.

Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Architektura jako výpověď o své době
Architektura vytváří podmínky pro uspokojení lidských potřeb, podmínky pro
práci, zábavu, odpočinek a bezpečí lidských společenství. V různých kulturách
je důraz na veřejný a soukromý zájem
odlišný. Formují jej historické podmínky,
zvyky i temperament příslušných národů.
Architektura se tak stává svědectvím
o myšlení své doby – konkrétní příklady
budou prezentovány v příspěvku.

Přihlášku (ke stažení na www.cenapp.cz) zašlete naskenovanou e-mailem na archservis@volny.cz, nebo poštou na adresu Společnosti Petra Parléře nejpozději
do 13. 9. 2016. Cena 2200 Kč zahrnuje konferenční servis, stravování, podkladové materiály a sborník přednesených referátů. Po doručení přihlášky Vám bude
konferenční poplatek fakturován.
Pro registrované členy Platformy městských architektů poskytujeme slevu z konferenčního poplatku ve výši 200 Kč.
Registrovat se můžete zasláním registračního listu (ke stažení na www.cenapp.cz).
KONTAKT: Ing. arch. Andrea Marković, andrea.markovic@cenapp.cz, tel.: +420 776 342 611
Společnost Petra Parléře, o. p. s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 380 411

