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Pavilón K
1 – vstup - výstava výtvarných diel „o KRAJ ine : about l AND … „
2 – prednášková miestnosť - konferencia
3 – bizniss-centrum, občerstvenie, prezentácia sponzorov
4 – výstava „verejné priestranstvá a identita“
5 – filmotéka, čitáreň

Medzinárodná
konferencia

24. 4. 2014 Deň venovaný legislatívnym normám, nosná téma – nový stavebný zákon, spolupráca rezortov
• pozdrav zástupcov zastrešujúcich organizácií
• prezentácia nového stavebného zákona – prezentujú zástupcovia MDVRR SR
• diskusia s verejnosťou
ou o zákonoch (stavebný, pamiatkový, o OPaK) (moderujú ing. arch. P.Vaškovič, ing. arch. M.Pašková)
• Slávnostné otvorenie výstavy o KRAJ ine : about l AND , pripravuje Slovenská výtvarná únia (kurátor: Lýdia Jergušová-Vydarená)
Záver: posedenie pri klavíri
25. 4. 2014 Deň diskusií - verejné priestranstvá / definícia, funkcie, vplyvy, návrhy, stav, skúsenosti
• medailón venovaný architektovi Igorovi Petrovi (úvodné slovo: Ing. Peter Rakšányi)
• definovanie verejných priestranstiev – významový obsah slova a funkcie (moderuje prof. ing. arch. Maroš Finka, PhD.)
• verejné priestranstvá v historickom kontexte, vývoj, pamiatky, smerovanie (moderuje prof. ing. arch. Pavol Gregor, PhD.)
• verejné priestranstvá v plánovacom procese – trendy, implementácia, problémy (moderuje ing. arch. Martin Baloga, PhD.)
Záver: Trnavské sláčikové TRIO
26.4.2014 Prednáškový deň – prezentácia pozitívnych príkladov tvorby verejných priestranstiev v mestách
• medailón venovaný krajinnému architektovi Ing. Alexandrovi Glausovi (úvodné slovo: ing.arch. Arnošt Mitske, CSc.)
• Príklady riešení: Košice – HMEK, (moderuje ing. arch. Viera Šottníková)
• Trenčín - bezpečné
né mesto , verejné priestranstvá a mobilita (moderuje ing.arch. Martin Jerguš)
• verejné priestranstvá - dizajn, tvorba, prínos, identita (moderuje ing. Anna Dobrucká, PhD.)
27.4.2014 Prednáškový deň – prezentácia príkladov tvorby verejných priestranstiev na vidieku
• blok venovaný konkrétnym riešeniam – na vidieku – diskusia so zástupcami miest, obcí a praktizujúcich architektov (moderuje Doc.
Ing.arch. Roberta Štepánková,, PhD.), využitie, záchrana, obnova, riešenie vidieckych hospodárskych objektov v Holandsku – ing .arch. Ľ
Okruhlica
Záver: ...................................................
Pozvánka na výstavu a konferenciu LAND-URBIA
URBIA 2015

Sprievodné akcie

24. 4. 2014
• Slávnostné otvorenie výstavy - Slovenská výtvarná únia - o KRAJ ine : about l AND...
• Filmotéka (z archívu SAŽP – dokumenty o mestách, vidieku, verejných priestranstvách)
• Filmotéka (Krajinárska výstava v Chebe,, roky 2006 a 2013)
• Čitáreň (publikácie a odborné časopisy
asopisy špecializovaných vydavateľstiev)
vydavate
Čaj o piatej - pri klavíri
25. 4. 2014 Deň diskusií - verejné priestranstvá / def., funkcie, vplyvy, návrhy, stav, skúsenosti
• Medailón architektovi Igorovi Petrovi
• Hudobná vsuvka, absolventi Tralaškoly v Nitre
• Filmotéka (z archívu SAŽP – dokumenty o mestách, vidieku, verejných priestranstvách)
• Čitáreň (publikácie a odborné časopisy
asopisy špecializovaných vydavateľstiev)
vydavate
• Deti stavajú mesto – vízie detí v detskom kútiku
Záver: Komorné sláčikové TRIO z Trnavy
26.4.2014 Prednáškový deň – prezentácia pozitívnych príkladov ochrany a záchrany identity územia
• Medailón krajinnému architektovi Alexandrovi Glausovi
• Hudobná vsuvka, absolventi Tralaškoly v Nitre
• Filmotéka (z archívu SAŽP – dokumenty o mestách, vidieku, verejných priestranstvách)
• Čitáreň (publikácie a odborné časopisy
asopisy špecializovaných vydavateľstiev)
vydavate
• Deti stavajú mesto – vízie detí v detskom kútiku
27.4.2014 Prednáškový deň – prezentácia príkladov ochrany a záchrany identity územia
• Anketa na tému Land-Urbia a na tému verejné priestranstvá (FM UK v Bratislave)

Záväzná prihláška na aktívnu účasť
časť na výstave LAND-URBIA 2014
Názov organizácie / ateliéru: ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................Telefón: .....................................................................
Meno kontaktnej osoby: ......................................................................e-mail:
......................................................................e
.......................................................................
Máme záujme o vystavenie diela (označte, čo platí):

poster

model

Váš záujem o spoločenské posedenie 24.4.2014 , vložné 12.-€/osobu
/osobu

foto

áno

plastika
film / počet......... ks.
vložné: 10.-/1 vystavovaný objekt

nie

(ozna platnú odpoveď)
(označte

Záväznú prihlášku účasti na výstave prosíme poslať
posla do 30.3. 2014 na adresu matobaloga@gmail.com
Vložné pre vystavujúcich:: 10 eur/ 1 vystavovaný objekt – potrebné do 10.4.2014 na účet SAS, vstup na výstavu zdarma
Vystavované diela prosíme dodať najneskôr do 14. 4. 2014 do areálu Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, pavilón K
Prevoz z Bratislavy – hromadne po dohode so Spolkom architektov Slovenska do 14.4.2014 (tel.: 02/54431078).
Viac sa dozviete na stránke www.zuups.sk.. Cez uvedenú stránku môžete prihlásiť
prihlási on-line svoje diela i príspevok.

