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reSITE představí celodenní program
na prvním Virtual Design Festivalu,
pořádaném platformou Dezeen
V pondělí 27. dubna se reSITE připojí ke
globálnímu online festivalu, který inicioval Dezeen
a zakladatel platformy, Marcus Fairs. Virtual
Design Festival je vůbec první světovou akcí
tohoto formátu, věnovanou designu, architektuře
a umění. Velkolepý festival byl zahájen 15. dubna
a potrvá až do června. Reaguje na nenadálou
situaci vyvolanou pandemií koronaviru a usiluje o
to, provázat zájemce o design a související obory
i aktivní profesionály, poskytnout jim prostor k
představení jejich práce a myšlenek a zmapovat,
jaké odpovědi nalézají na nebývalou krizi. reSITE
Day uvede v premiéře pět přednášek a diskuzí ze
své akce REGENERATE.
Pět dosud nevydaných přednášek zaznělo v Praze na výroční konferenci
REGENERATE v pražském Foru Karlín od názorových lídrů a
výjimečných lidí ve svém oboru. “V nové realitě, kterou určuje šíření
pandemie COVID-19, pociťuju velkou naléhavost od základu přemýšlet o
tom, jak navrhujeme prostory, jak nahlížíme na hustotu a na urbanizaci
obecně. reSITE představí ideje a práci sedmi výjimečných hostů, kteří se
osobně potkali v Praze loni v září, jejich převratné a mnohdy provokativní
vize rozvoje měst a jejich recepty na znovuzrození měst i soužití generací
lidí, které v nich žijí. Virtual Design Festival a současná izolace každého z
nás poskytnou dokonalý rámec, jak si REGENERATE vyslechnout znovu
v novém kontextu, vysvětluje Martin Barry, zakladatel reSITE.

Virtual Design Festivalu se povedlo potvrdit desítky zúčastněných
institucí, organizací a osobností, mezi nimi muzeum MAAT z Lisabonu,
Serpentine Galleries, Duch Design Week, The World Around, a řadu
nezávislých tvůrců, designérů, filmařů, hudebníků a kurátorů, kteří
participují na programu.

reSITE Day | Program 27. dubna 2020
(Vysílací časy byly převedeny na naše časové pásmo):
12:00 | Creating A Better World Through Creativity | Ravi Naidoo, Design
Indaba, ZA
14:00 | Building Human-Centered Smart Cities | Marianthi Tatari,
UNSTudio, NL
16:00 | Reconnecting Architecture and Agriculture | Chris Precht, Studio
Precht, AT
18:00 | The Power of the Collective | Bianca Wylie, Tech Reset Canada,
CA
20:00 | East Meets West | Beatrice Leanza (MAAT, PT) + Jee Liu +
Jamie Wallace (WalaceLiu, UK), discussion hosted by Yoko Choy
(Wallpaper, CN/NL)
Bližší informace o reSITE Day ZDE.
Virtual Design Festival oficiální stránky ZDE.

Design and the City
Digitálně šířený obsah nabírá na významu a reSITE v letošním roce
zahájil nový podcast Design and the City, představující progresivní
myšlenky architektů, starostů i aktivistů Prostřednictvím tohoto velmi
populárního formátu je možno dostat se pod povrch diskutovaných témat
a odhalit pozadí designových řešení, která mají posunout městský prostor
blíže k udržitelnosti a zvýšit kvalitu života ve městech pro příští generace.
V první sérii měl reSITE příležitost povídat si s Thomasem
Heatherwickem, Yosuke Hayano, Leonou Lynen a také se starostou
West Sacramenta Christopherem Cabaldonem, kromě dalších.

reSITE: o nás
reSITE je platforma pro vytváření měst příjemných k životu, propojující
globální komunitu lídrů napříč odvětvími. reSITE se stal jedním z
nejvlivnějších hlasů v Evropě, jenž přehodnocuje městské plánování a
podporuje synergii urbanismu, architektury, 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 i akcích pro širokou
veřejnost, jako diskuse, salóny, běh nebo expozice. Již osmým rokem zve
reSITE do Prahy světové špičky z oblasti městského plánování,
architektury a městského rozvoje a politické lídry inspirativních měst, a
má za sebou akce v Lisabonu a Berlíně. reSITE byl rovněž iniciátorem
marketu Manifesto v Praze a je držitelem ceny za nejlepší event roku
2018 od ČEA. reSITE založil v roce 2012 krajinářský architekt Martin
Barry původem z New Yorku. Hostujícím kurátorem pro rok 2019 byl Greg
Lindsay. Do února 2019 byl reSITE účasten evropského projektu Shared
Cities: Creative Momenum.
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