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19:00
o workshope Krásno n/K atraktívne pre život i turizmus
Pozvali sme dvadsiatku architektov, krajinárov, umelcov a iných
zaujímavých ľudí, aby nám pomohli vymyslieť Krásno n/K atraktívnejšie
pre život i turizmus.

19:10
ateliér 2021 architekti
“Zaujímajú nás projekty vo verejnom priestore, ktoré majú širší
spoločenský vplyv. Okrem toho nás nesmierne baví občas si naše menšie
návrhy vlastnoručne postaviť. Na policiach v našom ateliéri máme popri
odbornej literatúre nitovačku, vŕtačky a veľkú karbobrúsku.” Ich lávka
a prístrešok na Straníku získala ocenenie za architektúru CEZAAR 2016.

19:30
architekt Samuel Netočný
Architekt s koreňmi na Kysuciach, pracuje vo viedenskom ateliéri
BEHF a Jury Troj architects. Jeho kaplnka Vzkriesenia v Poprade bola
za Slovensko nominovaná na cenu Mies van der Rohe award 2016.

19:20
architekt Vojtěch Jemelka
Mladý architekt inicioval obnovenie krížovej cesty v obci Stříbrnice,
ktorá usiluje o zmierenie a priznanie si nevratnej chyby plošného
vysídlenia Nemcov z ich domoviny.

19:40
Kysuce, Cnosti a neresti
30 architektov, umelcov zo 6 krajín Európy prešli behom 4 rokov Kysuce,
aby podali výpoveď o ich súčasnej podobe. Výsledkom je kniha
a výstava o kysuckej krajine a architektúre. Architekt Milan Šuška prezradí
o projekte viac a zaháji výstavu v priestoroch DK Krásno n/K.
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19:50 - 20:10
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

21:00 - 21:20
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

20:10
Jan Ambrůz a Pavla Voborník Kačírková,
Profesor z brnianskej FAVU a sochárka, predstavia druh umenia Land Art.
Ich iniciatívou je vrátiť krajine v okolí obce Šarovy na Zlínsku duchovný
a kultúrny zmysel.

21:20
vyhodnotenie dotazníku
obyvateľov Krásna nad Kysucou. Výsledky prieskumu a najzaujímavejšie
podnety od občanov mesta predstaví Jana Šusteková.

20:20
(dvořák+gogolák+grasse)
Ivan Gogolák z Čadce je spoluzakladateľ jednoho z najoceňovanejších
urbanistický ateliérov v českých i slovenských ideových súťažiach.
Architekt Ivan Gogolák predstaví v čom spočíva úspech ich ateliéru
v navrhovaní kvalitných miest pre život.

20:30
Andrej Poliak
Andrej Poliak je umelec, zakladateľ, produkčný a ideový líder tvorivej
stratégie PERIFÉRNE CENTRÁ a v rámci nej aj konceptu KUNSTDORF /
KULTÚRNA DEDINA v Dúbravici. Pôsobí v podpolianskom regióne.

20:40
Lucie Kostková
je krajinár, záhradník a architekt v jednom. Pracovala napríklad na
projekte vidieckeho námestia v Hodicích, kde drobnými zásahmi zo
zarastenej a ohradenej požiarnej nádrže vzniká atraktívne miesto
stmeľujúce komunitu.

20:50
Szymon Rozwalka
architekt z poľského Štetína predstaví tvorbu svojho brnianského
ateliéru, okrem iného aj projekt rodinnej vily na sile v Olomouci.

21:30
história Krásna n/K
Mgr. Adam Buchta a MVDr. Miloš Jesenský, PhD. – riaditeľ Kysuckého
múzea, nám pripomenú a účastníkom workshopu predstavia dôležité
miesta z histórie Krásna n/K.

21:45
budúcnosť Krásno n/K
územný plán a pripravované projekty predstaví primátor mesta Krásno
nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

22:00
otvorená diskusia
prineste svoje nápady a myšlienky a pomožte objasniť miestne obyčaje
pozvaným účastníkom workshopu. Architekti, umelci, krajinári a ostatní
sa zase podelia o svoj prvý dojem zo dňa stráveného v Krásne n/K.
22:45
UKONČENIE PROGRAMU

facebook:
Krásno n/K - Atraktívne pre život i turizmus
www.mestokrasno.sk

