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Registrace zahájeny na reSITE 2018
pod vedením nového kurátora
14. a 15. června se do Fora Karlín v Praze vrací
konference reSITE, představující lepší řešení pro
urbanizovaný svět a jeho obyvatele. Na akci se
sjede 50 mluvčích se světovým renomé, mezi
nimi mexický dandy architektury Michel Rojkind a
profesor London School of Economics (LSE)
Richard Burdett. Ostatní vyberou organizátoři ve
spolupráci s hostujícím kurátorem Gregem
Lindsayem, který na reSITE v minulosti
vystupoval. V publiku se očekává přes 1000 lídrů
měst, architektů, designérů, zástupců
developerských společností, politiků i občanských
iniciativ. Začal prodej registrací za zvýhodněnou
cenu.
SLEDUJTE UDÁLOST
Je čas přehodnotit, co vlastně znamená lepší město. Minulé dvě dekády
zahýbaly městským rozvojem a rozproudily změny k lepšímu, ale
gentrifikace, stoupající náklady na bydlení a zvyšující se nerovnost
postavily před lídry měst, investory, plánovače i architekty nové
záludnosti. Jak navrhovat města, jež vyhovují všem? Praha je ideálním
místem, kde otevřeme debatu nad zásadními otázkami dneška.
„Letos se reSITE zaměří na spojitosti bydlení a kvality života a úplně nové
způsoby soužití ve městech. Budeme se zabývat dostupností bydlení a
hledat příklady kulturních a architektonických projektů, jež pozvedávají
náš životní styl. Jsem nesmírně rád, že budeme spolupracovat s
urbanistou a autorem Gregem Lindsayem a definovat nové cesty, jak ve
městech žít a pracovat – něco jako teorii relativity pozitivní změny
v městském prostoru. Poukážeme na rizika a průvodní příznaky změn,
které se objevují při střetu inovativního přemýšlení a zavedených
způsobů.“ – Martin Barry, předseda reSITE

„Jsem velmi poctěn, že mohu reSITE spoluvytvářet jako hostující kurátor
a že vidím před očima vyrůstat akci, na níž jsem se poprvé objevil v roce
2013 jako speaker a málokdy si ji nechal ujít jako návštěvník. Cítím také
pokoru před tím, pojmout vůbec nejbolestnější problémy dnešních měst:
to, kde a jak lidé bydlí a jak napomáhat férovosti a udržitelnosti
dostupného bydlení. Právo na město začíná bytovou otázkou, a odtud
pramení i téma reSITE 2018,“ přibližuje novinář, autor a urbanista
Greg Lindsay.

První hosté z Mexika a Británie
Zakladatel Rojkind Arquitectos Michel Rojkind byl označen magazínem
Wallpaper magazine za jednoho ze „150 hybatelů, narušitelů a tvůrců,
kteří přetvořili svět v posledních 15 letech.“ Jeho poslední dokončená
stavba, koncertní a kulturní sál Foro Boca v Mexiku, byla otevřena tento
měsíc za velkého zájmu světových médií. Michel dříve okouzlil celý svět
svými instalacemi “Portal of Awareness”, vytvořenými z hrníčků na
Nescafé. Dalším z hlavních přednášejících bude Richard Burdett,
profesor urbanismu na London School of Economics and ředitel Urban
Age a LSE Cities.

Co bude součástí konference?
Přednášky nejpozoruhodnějších expertů světa, panelové diskuse,
komentované exkurze, interaktivní workshopy, party, nezapomenutelná
večeře, unikátní zážitek, inspirující myšlenky.

#reSITE2018
Komu je akce určena?
Událost porovnatelná s nejlepšími akcemi ve světě vzájemně propojuje
názorové lídry, starosty a zástupce měst, architekty, plánovače, investory,
inovátory, designéry, ekonomy, umělce a aktivisty i studenty z desítek
zemí nad otázkami udržitelného rozvoje měst.
Registrace byly zahájeny a kromě vstupenky Early Bird (v prodeji do 28.
února), je nabízena výrazná sleva pro studenty i speciální kódy pro
oborové organizace, např. Svaz měst a obcí.

CO: reSITE 2018
KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8
KDY: 14.-15. června, 2018, 9:00 - 18:00 + paralelní program
PROGRAM: https://www.resite.org/events/reSITE-2018
REGISTRACE: https://tickets.resite.org
FACEBOOK: sledujte událost
PREMIUM PARTNER: Penta Real Estate

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: Citylab
Kontakt pro média: Radka Ondráčková | radka@resite.org |
+420 605 350 814
Fotografie ve vysokém rozlišení jsou k dispozici na vyžádání.
reSITE: o nás
reSITE je nezisková platforma pro vytváření měst příjemných k životu.
Podporuje pochopení a vzájemné působení urbanismu, politiky, kultury a
ekonomiky ve světě stále rostoucích měst. Poznatky a projekty
mezinárodně uznávaných odborníků představuje široké odborné i laické
veřejnosti, především na mezinárodní výroční konferenci. Již sedmým
rokem zve reSITE do Prahy světové špičky z oblasti městského
plánování, architektury a městského rozvoje a politické lídry inspirativních
měst. Přináší množství doprovodných akcí, diskusí, filmových projekcí,
výstav nebo cyklojízd, určených pro širokou veřejnost. reSITE založil
v roce 2012 krajinný architekt Martin Barry původem z New Yorku.
Hostujícím kurátorem pro rok 2018 je Greg Lindsay. Architekt Osamu
Okamura dále působí jako kurátor evropského projektu Shared Cities:
Creative Momenum.

reSITE.org

