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ARCHITEKTURA MEZI MYŠLENKOU A SKUTEČNOSTÍ
UMĚLECKOHISTORICKÁ KONFERENCE, BRNO 13. 10. 2017

  
PROGRAM:

9:00 - 9:45 registrace    
9:45 -  10:00 úvodní slovo    
     
blok i. teorie a praxe architektury v minulosti    
     
10:00 - 10:25 vít jesenský   architektonické památky jako architektura mezi skutečností a myšlenkou 
10:25 - 10:50 pavel štěpánek    teorie a praxe juana caramuela z lobkovic
10:50 - 11:15 monika brenišinová    mexické kláštery na pomezí mezi historií, dějinami umění a antropologií
11:15   11:40 dana toufarová    myšlenka a její realizace v české jezuitské provincii na příkladu projektu šimona pitze
    
11:45 - 12:30 obědová pauza   
     
blok ii. architektonické soutěže     
     
12:30 - 12:55 jan galeta   ve stopách schmidta a sempera: soutěže na moravskou zemskou sněmovnu v brně
12:55 - 13:20 věra vostřelová   český pentagon: soutěžní projekt budovy národního muzea od achilla wolfa

13:20 - 13:45 matěj páral   mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v dolních zálezlech
     
13:45 - 14:00 přestávka   
     
14:00 - 14:25 martin šolc    státní galerie na letné v praze
14:25 - 14:50 kryštof drnek    petřínská komunikace - nerealizovaný projekt magistrály přes petřínský kopec
14:50 - 15:15 veronika rollová   oslava práce na pražském hradě. nerealizovaná rekonstrukce lobkovického paláce    
      v 60. letech 20. století
15:15   15:40 tereza nováková   transformace pro kulturní účely – případová studie kulturních institucí  
       v ústí nad labem v kontextu „kulturních fabrik“ ve střední evropě po roce 2010
16:00 - 17:00   jiří kroupa   přednáška čestného hosta konference

MÍSTO KONÁNÍ:

přednášková budova v areálu metodického centra moderní architektury v brně (vila stiassni, hroznová 82/14, brno 603 00). 
přístup z ulice preslova, zastávka trolejbusu č. 38 marie pujmanové.

veřejnost odborná i široká je srdečně zvána, na konferenci není žádný poplatek!
veškeré informace naleznete rovněž na http://konferencedu.webnode.cz/.

ORGANIZAČNÍ TÝM:

mgr. jan galeta – seminář dějin umění ff mu.
mgr. martin šolc – metodické centrum moderní architektury v brně, npú, úop v brně.
kontakt - archkonf@seznam.cz.
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