06
2018

PÁ

ÚT

ST

ČT

1/06 19.00
0
Historické osmičky aneb co
předcházelo vzniku Československa
Přednáška architekta Petra Kučery se
zaměří na téma pražských pomníků
a jejich historických souvislostí.
5/06 19.00
0
Santiago Calatrava Q & A
Otevřená diskuze se světoznámým
španělským architektem Santiagem
Calatravou, autorem mnoha nepřehlédnutelných staveb, například mrakodrapu
Turning Torso v Malmö nebo nádraží
Oculus v New Yorku.
6/06 19.00
0
Urban Talks: Mark Johnson (US)
Přednáška krajinářského architekta
a urbanisty z Denveru, který má za
sebou například rozsáhlou přeměnu
tamního letiště nebo revitalizaci řeky Los
Angeles. V současné době vede projekt
přestavby čtvrti Jižní Centrum v Brně.
7/06 17.00
0
Komentovaná prohlídka výstavy P+
Jaké jsou soudobé dopravní problémy
Prahy? Komentovaná prohlídka s autory
nového plánu udržitelné mobility, kteří
představí návrh, jakým způsobem zlepšit
mobilitu a život v hlavním městě.
19.30
Jiná perspektiva: Buchner Bründler
architekten + Querkraft
Jak se staví projekty ve Švýcarsku
a Rakousku? Jak se navzájem ovlivňuje
městská výstavba se soukromou?
A jak fungují architektonické soutěže
v zahraničí? Přednáška ve spolupráci se
spolkem KRUH.

PÁ

8/06 18.00
0
m3 / Umění v prostoru
Slavnostní zahájení festivalu m3 / Umění
v prostoru, který chce ozvláštnit vnitřní
prostor metropole a zprostředkovat
návštěvníkům i obyvatelům města
kontakt s aktuálním uměním.

PO

1/06 19.00
1
Hustota a ekonomika měst
Jaká je souvislost mezi hustotou osídlení
a náklady na veřejnou infrastrukturu?
Křest nové publikace, která poslouží
jako podklad pro města při rozhodování
o rozvoji svého území.

ÚT

2/06 18.00
1
Jaká je budoucnost dopravy v Praze?
Představení nového Plánu mobility
pro Prahu, který reaguje na soudobé
dopravní problémy a přichází s návrhem,
jakým způsobem zlepšit kvalitu života
v hlavním městě.

ST

3/06 19.00
1
Metropolitní plán – prezentace a diskuze
Prezentace nového územního plánu
Prahy – Metropolitního plánu.

ČT

4/06 19.00
1
Strach a hnus v českých zahradách
Přednáška zahradního architekta Ferdinanda Lefflera, známého například z televizního pořadu Ferdinandovy zahrady.

PO

8/06 19.00
1
Urban Talks: Chad Oppenheim (US)
Přednáška amerického architekta –
o udržitelnosti a o tom, proč je důležité
nacházet rovnováhu mezi přírodou
a architekturou.

ÚT

9/06 19.00
1
Student and the City
Diskuze o tom, proč jsou studenti
pro města důležití a jaké problémy
představuje vytlačování univerzit
z centra města.

ST

0/06 19.00
2
Tři měsíce v Barceloně
Jaká je Barcelona z pohledu rodiče
dvouletého dítěte? Beseda s architektem
Adamem Gebrianem, který v katalánském
hlavním městě strávil poslední čtvrtrok.

ČT

1/06 19.00
2
Vladimír 518 – Česká architektura 58–89
Druhá přednáška hudebníka Vladimíra
518, která se zaměří na zapomenutou či
nedoceněnou architekturu let 1958-1989.

ÚT

6/06 19.00
2
Pražské vize
Fantastické stavby, které nikdy nevznikly.
Představení knihy Pražské vizea přednáška architektky Kláry Brůhové.

ST

7/06 19.00
2
KINO: KEDI
Každý den se po ulicích Istanbulu toulají
tisíce koček. Tohle je příběh sedmi z nich.
Dokumentární film o městě z kočičí
perspektivy.

ČT

8/06 19.00
2
Metropolitní plán – prezentace a diskuze
Prezentace nového územního plánu
Prahy – Metropolitního plánu.
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