Dny architektury Olomouc 2011
středa 28. 9. 2011
prezentace workshopu Územní plánování v Olomouci trochu jinak
V 16.00 v Mozarteu Arcidiecézního muzea v Olomouci uvede o. s. Za krásnou Olomouc prezentaci výsledků
mezinárodního workshopu studentů postgraduálního oboru Územní plánování, který v červenci 2011 v Olomouci
uspořádala asociace EZOP ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Zemědělské univerzity (FŽP ZU) v Praze a
akciovou společností Stavoprojekt Olomouc.
Práce studentů, kteří v Olomouci strávili pouhý týden, jsou pozoruhodné zejména tím, jak snadno a směle odhalují
skutečnou podstatu problémů veřejného prostoru v našem městě. Po prezentaci, kterou povede dr. Vojtěch Novotný
z FŽP ZU, bude následovat diskuse k tématu.

neděle 2. 10. 2011
dopolední exkurze Druhý dech Velké Bystřice
V doprovodu historika umění Jakuba Potůčka projdeme centrum města, citlivě upravené podle projektu Michala
Sborwitze, který za tento počin obdrží Cenu udělovanou o. s. Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti
architektury, urbanismu a péče o památky. Výjimečná rehabilitace veřejného prostranství, parku a přilehlých budov
vzešla z příkladné spolupráce renomovaného architekta s vedením města. Výsledkem je městotvorná rekonstrukce,
která chaotickému místu dodala řád i krásu.
Setkáme se v 10.15 před budovou vlakového nádraží v Olomouci, odkud pěšky vyrazíme po žluté značce podél řeky
Bystřice, nebo v návaznosti na vlak, který z Olomouce odjíždí v 11.36, zahájíme exkurzi přímo na Zámeckém náměstí
ve Velké Bystřici v 11.50.
Pěšky či vlakem (12.46, 13.15, 15.15) pospíšíme zpět do Olomouce za dalším programem.
odpolední exkurze Naplněné a promarněné šance moderní architektury
V 16.00 u olomouckého Prioru zahájíme s historiky architektury Martinou Mertovou a Jakubem Potůčkem
procházku o několika zastaveních. U památek moderní architektury z meziválečného období si budeme povídat o
síle jejich odkazu, o jejich životních šancích. Putování zakončíme v Polívkově ulici zevrubnou obhlídkou Nakládalovy
vily, funkcionalistické památky, která v minulém roce prošla svědomitou rekonstrukcí exteriérů. Její současné majitele,
manžele Gebauerovy, nominovalo sdružení Za krásnou Olomouc mezi finalisty jím udělované Ceny Rudolfa
Eitelbergera.

pondělí 3. 10. 2011
odpolední exkurze Přírodovědecká fakulta – nová dominanta Olomouce bez ambic mrakodrapů
V 16.00 se pokusíme lépe pochopit záměry pražského Atelieru M1 architekti (Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel
Joba), který svou novostavbou zvedl vlnu nesouhlasu mezi obyvateli Olomouce, města již odedávna (a navěky ?)
označovaného nálepkou KONZERVATIVNÍ. „Pro a proti“ konceptu budovy situované na hranici městského parku a
komplexu univerzitních kolejí budeme moci probrat při prohlídce stavby přímo s jeho autory.
Slavnostní předání Ceny Rudolfa Eitelbergera
V 17.00 na terase novostavby Přírodovědecké fakulty UP předá občanské sdružení Za krásnou Olomouc svou
Cenu laureátovi soutěže o zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na
Olomoucku za léta 2009–2010. Za přítomnosti Rostislava Šváchy, předsedy hodnotící komise, renomovaných
architektů z řad nominovaných autorů (Michal Sborwitz, Miroslav Pospíšil, Jan Hájek) či investorů se seznámíme
s genezí druhého ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera, o niž letos soupeřilo pět architektonických realizací. Program
zakončíme diskusí s hosty, veřejností a novináři.

večerní přednáška Pavel Zatloukal: Středoevropské forum Olomouc 1997–2011 v sedmi zastaveních
Večer v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc bude od 19.00 věnován historii pokusu vytvořit jako součást
Muzea umění Olomouc středoevropské forum. Jak z hlediska základní myšlenky, koncepce, peripetie příprav, tak
jeho neúspěchu v soutěži a konečně i další perspektivy. Po výkladu bude prostor k diskusi.

Detaily a aktualizace všech akcí sledujte na http://www.krasnaolomouc.cz/

