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1 Umenie mesta –
projekt GMB
Umenie mesta je najnovší projekt
Galérie mesta Bratislavy, ktorým
otvára odbornú diskusiu a prináša
vzdelávacie programy zamerané
na umenie vo verejnom priestore.
GMB pripravuje voľne prístupný
online katalóg, ktorý sprostredkuje
komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach
Bratislavy – sochách, fontánach,
mozaikách, nástenných maľbách,
umeleckých dielach či výtvarných
artefaktoch. „Okrem toho pripravujeme dramaturgiu živých podujatí
pre najrôznejšie skupiny návštevníkov, obyvateľov, medzi inými
i nadšencov umenia, urbanizmu
a architektúry, ktoré budú približovať konkrétne aktivity mesta
Bratislava podporujúce ochranu,
starostlivosť a vznik diel vo verejnom priestore,“ dopĺňa riaditeľka
galérie Katarína Trnovská.
BRATISLAVA DO NOVEMBRA 2022
Podujatie Umenie mesta prebieha
do novembra 2022.

2 TAB 2022 –
3 Dni architektúry
Bienále architektúry a dizajnu
Po dvoch rokoch online vysielania
v Talinne

4 Konferencia
Green Building
Summit 2022

Šiesty ročník Bienále architektúry
v Tallinne organizuje Estónske
centrum architektúry. Už dnes sa
môžete tešiť na otvárací týždeň,
ktorý sa bude konať od 7. do
11. septembra 2022 na viacerých
miestach v srdci Tallinnu. Pestrý
program je zostavený tak, aby podporil dialóg, multidisciplinárnosť
a experimentovanie.
Kurátormi medzinárodného festivalu architektúry sú Lydie Kallipoliti
a Areti Markopoulou v spolupráci
s Ivanom Sergejevom a Soniou
Sobrino Ralston. Festival s názvom
Edible; Or, The Architecture of
Metabolism má za cieľ umožniť
architektom, urbanistom a environmentálnym dizajnérom zaujať
proaktívny postoj k výrazovej
schopnosti architektúry vykonávať
rôzne formy recyklácie.
Oficiálny program TAB 2022, ktorý
oslovuje architektov aj širokú
verejnosť, pozostáva z piatich
hlavných podujatí: kurátorská výstava, sympózium, súťažná výstava
vízií, inštalačný program a výstava
medzinárodných škôl architektúry.
TAB 2022 bude sprevádzať pestrý
program vrátane rôznych výstav,
koncertov, rodinných podujatí
a mnohých ďalších akcií.

Pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej komory architektov
sa počas roka 2022 uskutoční
množstvo zaujímavých podujatí.
Prvým z nich bola prednáška
významného dánskeho urbanistu
Jana Gehla.
Najbližšie SKA organizuje v spolupráci so Slovenskou radou pre
zelené budovy konferenciu Green
Building Summit 2022. Pôjde
o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne na tému udržateľného staviteľstva a renovácie.
Program je štruktúrovaný tak, aby
odrážal udržateľnosť ako cestu
k obnove a odolnosti, a pozostáva
z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou
a networkingom.

TALLINN 7. – 11. SEPTEMBER 2022
Podujatie prebieha na rôznych
miestach Tallinnu od 7. do
11. septembra 2022.
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festivalu DAAD z vysielacieho
štúdia, ktoré boli programovo
veľmi intenzívne, plánujú organizátori architekti Tatiana Kollárová
(CLUBOVKA) a Štefan Polakovič
(architektonický ateliér gutgut)
opätovne usporiadať festival
naživo v pôvodnom májovom
termíne a zažiť tak atmosféru
z predcovidových ročníkov, ktoré
boli plné osobných stretnutí
s hosťami a publikom. Túto verziu
pripravujú ako kombináciu fyzickej
účasti i online vysielania. Program
festivalu bude dopĺňať DAAF/Dni
architektúry a filmu – premietanie
aktuálnych filmových dokumentov
z oblasti architektúry a dizajnu.
Filmové dokumenty svojím charakterom umocňujú zážitok z festivalu
DAAD. Festival prinesie nové témy,
organizátori budú klásť otázky,
ktoré prehĺbia záujem o súčasnú
architektúru ako o sociálne zodpovednú odbornú disciplínu. DAAD sa
opäť vracia do priestorov Primaciálneho paláca. Obe nádvoria paláca
plánujú organizátori pretvoriť na
plnohodnotný verejný priestor,
ktorý podporí živú spoločenskú
atmosféru podujatia.

TYRŠOVO NÁBREŽIE 3. MÁJ 2022
Green Building Summit 2022 sa
uskutoční 3. mája 2022 v priestoroch plávajúceho pontóna Pontoon
na Tyršovom nábreží v Bratislave.

BRATISLAVA 30. MÁJ – 5. JÚN 2022
Festival Dni architektúry a dizajnu
sa uskutoční od 30. mája do
5. júna 2022 v Bratislave s hlavným
programom v Primaciálnom paláci.
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