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reSITE 2018 ACCOMMODATE:  
hlavní hosté a pozornost ženám 
 

 

Chicagská architektka Jeanne Gang, mexický 
buřič Michel Rojkind a partner studia OMA Reinier 
de Graaf jsou mezi potvrzenými hosty, kteří 
vystoupí na reSITE 2018 ACCOMMODATE, 
každoročním mezinárodním fóru představujícím 
lepší řešení pro urbanizovaný svět a jeho 
obyvatele. Sedmý ročník se zaměří na 
budoucnost bydlení a bydlení budoucnosti. 
Vystoupí na 50 mezinárodních mluvčích ze 
30 zemí světa a v publiku se ve dnech 14.–15. 
června očekává více než tisíc architektů, 
plánovačů, inovátorů a lídrů veřejného i 
soukromého sektoru. Speciální pass „Women 
Make Cities“, nabízený za výrazně dotovanou 
cenu, má za cíl přilákat ženy ze všech 
souvisejících profesí a vyvážit genderovou 
nerovnost v architektuře a na radnicích.  
 

SLEDUJTE UDÁLOST #reSITE2018 
 
“Bydlení se vždy odlišuje od ostatních typů realit a developmentu, protože 
se jedná o velmi osobní věc, která je úzce spojená s naším pocitem 
pohody a kvalitou života ve městě. Cena bydlení se stala pro naši 
generaci po celém světě tím nejtíživějším strašákem. Města se nyní snaží 
najít řešení, jak bydlení udělat dostupnějším.“ – Martin Barry, předseda 
reSITE 
 

Kdo vystoupí 
Jeanne Gang, významná architektka a zakládající partnerka chicagského 
Studia Gang, představí svou současnou práci koncipovanou pro MoMA 
„Foreclosed: Rehousing the American Dream“ o tom, jak se mění 
americký sen o bydlení.  

https://www.facebook.com/events/123737688231535/
https://www.facebook.com/events/123737688231535/


 
 
 
 
 
 
 

 

Partner renomovaného studia Rema Koolhaase OMA Reinier de Graaf 
představí v Praze svou zbrusu novou knihu "Čtyři stěny a střecha" (Four 
Walls and a Roof): "Architektura bude vždy nedokonalá, dokud ji budou 
koncipovat, vytvářet a stavět lidé."  
 
Mirik Milan, noční starosta Amsterdamu, vysvětlí, proč a jak Amsterdam 
institucionalizoval noční život.  
 
Světoznámá choreografka Elizabeth Streb promluví o své práci na 
pomezí tance a akrobacie, jež reflektuje ikonické stavby ve veřejném 
prostoru.  
 
Přivítáme zakladatele Rojkind Arcquitectos Michela Rojkinda, který byl 
označen magazínem Wallpaper magazine za jednoho ze „150 hybatelů, 
buřičů a tvůrců, kteří přetvořili svět v posledních 15 letech.“ Jeho poslední 
dokončená stavba, koncertní a kulturní sál Foro Boca v Mexiku, byla 
nedávno otevřena za velkého zájmu světových médií.  
 
Jedna z hlavních přednášek bude patřit Richardu Burdettovi, 
respektovanému profesoru urbánních studií na London School of 
Economics a řediteli Urban Age a LSE Cities.  
 
Mezi „bottom-up“ iniciativami představíme inovátory z URBZ Matiase 
Echanova & Rahula Srivastavu a zakladatele Dark Matter Labs Indy 
Johara.  
 
Celkem padesát renomovaných hostů bude přednášet a diskutovat 
na 360stupňovém pódiu ve Foru Karlín: „To, co na městech nejvíce 
milujeme, z nich udělalo luxusní artikl. Právo na město začíná s právem 
na bydlení, a proto potřebujeme rozvíjet takové strategie, technologie a 
ochranné mechanismy, které umožní vytvářet bydlení pro všechny 
obyvatele – férově, udržitelně a bez diskriminace. Odtud se odvíjí téma 
reSITE 2018 ACCOMMODATE,“  vysvětluje nový hostující kurátor Greg 
Lindsay, autor, novinář a urbanista.  

 

 

#WomenMakeCities na reSITE 2018 
ACCOMMODATE 
 

reSITE chce povzbudit všechny ženy designérky, architektky, starostky, 

radní, investorky, aby se zúčastnily konference. Speciální pass “Women Make 

Cities” se 70% slevou ze standardní ceny vstupenky je k dispozici do 30. 

dubna nebo do vyčerpání vyhrazené kapacity všem ženám, které pracují 

v těchto oborech (nyní za cenu 1 900 Kč). Snažíme se napravit genderovou 

nerovnováhu v tomto sektoru a jít příkladem zvyšováním poměru žen na 

pódiu i v hledišti. Vstupenky v této i jiných kategoriích včetně studentské 

mohou být zakoupeny na tickets.reSITE.org 

 

https://tickets.resite.org/


 
 
 
 
 
 
 

 

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

Komu je akce určena? 
 
Událost oslovuje architekty, urbanisty, plánovače, designéry, starosty a 
zástupce měst, politiky, developery a investory, vědce, učitele, studenty 
média, kulturní lídry, kurátory, neziskové organizace a aktivisty.  
Registrace byly zahájeny s výraznou slevou pro studenty, nabídkou 
“Women Make Cities” a několika dalšími kategoriemi pro profesionály.   
 
 
CO: reSITE 2018  
POŘÁDÁ: reSITE 
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 
ZÁŠTITY: Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Prahy, SMOČR 
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: Citylab, Dezeen, Designboom, E15 
Vybrané části konference budou součástí projektu Shared Cities: 
Creative Momentum.  
 

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 Momentum. | reSITE.org 

https://www.resite.org/events/reSITE-2018
https://tickets.resite.org/
https://www.facebook.com/events/123737688231535/
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