Slavné vily Čech, Moravy a Slezska  seminář Dům včera a dnes  26.–27. 11. 2010

Výzva k podávání příspěvků na seminář
DŮM VČERA A DNES
Mezinárodní seminář o dějinách a současnosti architektury individuálního bydlení v
zemích V4
26.-27. 11. 2010, Národní technická knihovna v Praze
Úvodní poznámka
V ČR byl v nedávných dnech dopracován přehled vývoje vilové architektury (architektury individuálního
bydlení) ve všech krajích republiky a publikován ve formě knižnice "Slavné vily" všech 13 krajů ČR, Brna a
Prahy a ve formě samostatných výstavních expozicí.
Podobná badatelská práce bude v příštích dnech uzavřena na Slovensku (autorsko badatelský tým pod
vedením prof. ing. arch. Matúša Dully, DrSc.) a započala v Maďarsku (autorsko-badatelský tým pod vedením
prof. Antala Puhla) a v Polsku (autorsko-badatelský tým pod vedením Dr. Jerzyho Ilkosze).
Na projektu u nás v ČR i dalších zemích se podíleli a podílejí přední historici dějin architektury a teoretici
současné architektonické tvorby. Oni, společně s dalšími odborníky architektury individuálního rodinného
bydlení, aktivními architekty, urbanisty a dalšími budou tvořit plénum mezinárodního semináře.
Mezinárodní seminář DŮM VČERA A DNES bude završením rozsáhlého projektu Slavné vily Čech, Moravy a
Slezska v Národní technické knihovně v Praze a bude probíhat souběžně s výstavou Slavné vily Slovenska v
Praze na FA ČVUT. Bude tak možno zajistit přímou návaznost na rozsáhlý autentický materiál a bude možno
v rámci konference uspořádat bohaté exkurze v návaznosti na tyto výstavy. Tento seminář by měl reagovat
na specifika architektury, veřejného prostoru a historických tradic prostoru střední Evropy a formulovat jasný
teoretický názor o stavu a vývoji architektury individuálního bydlení tohoto celku.
Programové zaměření:
Programové zaměření semináře navazuje na několik aktuálních problémů. Téma architektury individuálního
bydlení v současné architektuře přes všechny soutěže a publicistické snahy oproti jiným oborům stagnuje.
Oproti minulosti neexistuje jasně koncipovaný ideál rodinného bydlení, reflektující současné potřeby
postmoderního člověka. Nejvýraznějšími tématy současné „vilové“ architektury je historismus, některými
označovaný za postmoderní romantismus, a zelený, energeticky nenáročný či soběstačný, dům. V porovnání
s koncepty v první polovině 20. století to považujeme za žalostně neinvenčni prostředí. Konference by tedy
měla hledat v minulosti inspirace pro současnost a v současnosti rezidua minulosti a slibné momenty pro
budoucnost.
Cílem konference je vytvořit na mezinárodní úrovni laboratorní prostředí pro tvorbu ideového konceptu
uplatnitelného individuálního bydlení. Tématem konference může být architektura, design, dějiny a teorie
vizuálního umění s přesahy do současnosti s důrazem na vývoj a inovace.
Organizace semináře
Seminář bude otevřen pro všechny úrovně v nejrůznějších oborech, od sociální geografie, demografie,
sociologie, historie po dějiny designu, architektury a umění. Pro program semináře budou osloveni někteří
významní odborníci a zároveň bude uveřejněna otevřená výzva pro badatele na nižších stupních
akademického postupu nebo pro výrazné osobnosti z architektonické, designérské a umělecké praxe.
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Programové bloky:
Seminář bude rozdělen do následujících bloků:
-Proměny domu a bydlení (sídlo, byt, rodinný dům, vila, chata, chalupa…)
-„Dům ve městě“ - dům, vila a urbanismus
-„Naše a cizí“ – národní a zahraniční vlivy
-„Konstrukce – rekonstrukce“
-Materiál, prostor, interiér
-Architekt, stavitel, stavebník
-Marginálie domu – co s domem souvisí
Výstup
Ze semináře bude sestaven sborník příspěvků, který bude vydán jako e-book, internetová
publikace. Měl by sloužit jako odborný zdroj, jazykem semináře i sborníku bude čeština,
slovenština, angličtina, němčina, příp. francouzština.
Podoba příspěvků.
Přihlásit lze dva druhy příspěvků:
- Přednáška (60 minut včetně diskuse)
- Příspěvek (30 minut včetně diskuse)
Návrhy příspěvků a přednášek posílejte v následující podobě:
Posílejte na adresu l.zikmund@foibos.cz nebo poštou na adresu Trmalova vila – Kotěrovo
centrum, Vilová 11, 10000 Praha 10, Česká republika do 15. 9. 2010.
Příspěvky budou vybrány do 30. 9. 2010
Seminář proběhne v pátek a sobotu 26.-27. 11. 2010 v Národní technické knihovně
v Praze.
Nejpozději do termínu konání semináře prosím pošlete na adresu l.zikmund@foibos.cz
textovou verzi příspěvku (nikoli ve formátu DOCX!).
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Přihláška na konferenci:
Jméno, tituly, působiště:
Název příspěvku:
Anotace příspěvku:
Forma příspěvku:
Tematický okruh příspěvku:

Přednáška 60 minut –  Příspěvek 30 minut
Proměny domu a bydlení (sídlo, byt, rodinný dům, vila, chata,
chalupa…)

„Dům ve městě“ - dům, vila a urbanismus

„Naše a cizí“ – národní a zahraniční vlivy

„Konstrukce – rekonstrukce“

Materiál, prostor, interiér
 Architekt, stavitel, stavebník

Marginálie domu – co s domem souvisí


Ubytování 26.–27. 11. 2010



Mám –  nemám zájem o ubytování

Email:
Adresa:
Telefon:
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