venkov

— architektura — výuka

Ke každému bloku bude probíhat panelová diskuze:
-------------------------------------------------------------PANEL
 erná milena, mudr. — šejn miloš, prof. phdr. —
č
sádlo jiří, rndr., csc. — váňová miloslava, phdr.,
phd. — hujerová ivana — chodějovská eva, mgr.,
ph.d. — jan pešta, ing. arch. — ing. karel matějka —
klokočka jiří, doc. ing. arch.
--------------------------------------------------------------

www.inventuraurbanismu.cz/rok/2015#registrace

Jak učit
architekty
venkovu
výzkumný projekt

3. blok / 14.00 — 17.00
		prezentacea reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná
ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova
pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké
podstatné informace jsou třeba?
-------------------------------------------------------------ODPOVĚDI
 ingerová radmila, ing. arch. — hauserová milena,
f
ing. arch.csc. — plicka ivan, doc. ing. arch., csc. —
kohout michal, doc. ing. arch. — grasse lukáš,
ing. arch. — gogolák ivan, ing. arch. — perlín radim,
doc. rndr. , csc. — ivan němec — salzmann klára,
ing., ph.d. — maříková pavlína, ing.phd. — pešková
zuzana, doc.ing.arch.ing., phd.
--------------------------------------------------------------

2. blok / 10.30 — 13.00
		prezentace přístupů vybraných ateliérů
českých architektonických
škol na různá venkovská témata
-------------------------------------------------------------ATELIÉRY
 ikán miroslav, doc. ing. arch. — jehlík jan, doc.
c
ing. arch. — suchánek radek, ing.arch., phd. —
kroupa ivan, prof. ing. arch. — hrůša petr, prof.
ing.arch. — havliš, Karel, doc. ing. arch.
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------1. blok / 9.00 — 10.00
		prezentace Programového projektu
hl. m. P 2013–15 Metodika zadávání
územních plánů aplikovaná
na venkovské prostředí
-------------------------------------------------------------METODIKA
jehlík jan, doc. ing. arch. — plos jiří, judr. phdr.
--------------------------------------------------------------

6. konference
Inventura Urbanismu
Fakulta architektury
ČVUT v Praze

27.11.
pátek
9—17
hod

			Vše je krajina.
Krajina je osídlená.
		
Osídlení obsahuje stavby.
Koncentrace staveb je sídlem.
Sídlo je spravováno obcí.
		
Obec je společenstvím.
			Vesnice je obcí.

?

Smyslem konference a celého projektu
je hledat způsoby hodnotné výuky
budoucích architektů v oblasti
navrhování venkovských osídlení.
a to ve všech měřítcích a formátech,
od domu přes veřejný prostor
k územním plánům. Cílem projektu je
vytvořit prostor pro dorozumívání se,
pro prezentaci různých přístupů
a pro vytváření podkladů pro další
vzdělávání (nejen) architektů.

