Konference MODULARCH 2015 představí současnou modulární architekturu
Chcete se seznámit s aktuálními trendy v modulární architektuře? Na konferenci modulARCH se představí špičky současné
modulární architektury v ČR i ve světě. Jednotlivých blocích se tak budete moci seznámit s možnostmi oživení a řešení
veřejných prostor, seznámíte se se vznikem českého pavilonu EXPO 2015 a poznáte světově uznávané modulární architekty a
jejich projekty. Zlatým hřebem festivalu se stane přednáška chilského architekta Sebastiana Irarrazavala, který je svými nejen
modulárními domy známý po celém světě. Registrace na konferenci a bližší informace na stránkách www.modularch.cz.
Konference se koná 23.4.2015 v sále A Kongresového paláce Brněnského výstaviště.
PROGRAM,
moderátor konference doc. Ing. Arch. Vladimír Soukenka
Dopolední blok: 10:00 – 13:20
I. blok: modulární architektura v kontextu veřejného prostoru (80min)
Jakým způsobem vytvářet architekturu ve veřejném prostoru? Jaké je jeho vhodné využití? Mají smysl krátkodobé akce k jeho
oživení? Veřejný prostor je v současnosti velmi skloňovaný termín. Formou krátkého představení konkrétních akcí a diskuze s
jejich organizátory přiblížíme možné formy, vhodné příklady i obtíže, které mohou vzniknout.
Matěj Hollan – náměstek primátora Brna
Jiří Mareš - fakulta designu a umění Plzeň, k světuJiří Sulženko – Plzeň 2015, Street for art
Jan Press – Moravská galerie
Josef Kocourek – Design week Zlín
diskuze
II. blok: EXPO 2015 jako příklad současných možností modulární architektury (80min)
Seznámení se s průběhem návrhu, výroby a způsobu vývoje modulární stavby na aktuálním oceňovaném projektu. Představení
problematických a klíčových momentů v návrhu, způsobu práce s modulární architekturou a představení jejích výhod a rizik.
Martin Hart – (KOMA MODULAR) - modulární architektura v současnosti
Stanislav Martinec (KOMA MODULAR) – výroba modulů
Michal Krištof, Ondřej Chybík (Chybík&Kristof Associated Architects)
Ladislav Slámečka (KOMA MODULAR) – logistika výstavby českého pavilonu EXPO
diskuze
coffee break: 13:20 - 14:00
odpolední blok: 14:00-16:30 –
III. Blok: modulární architektura v sociálním kontextu (120min)
Modulární systémy mají v různých zemích dlouhodobou tradici. Moduly jsou používány k různým typologiím budov, pro
krátkodobé situace i jako plnohodnotný stavební systém. Jednou z nich jsou i rozličné stavby pro sociální účely – studentské
bydlení, komunitní centra či krizové bydlení. Představí se tak evropské a světové modulární realizace s tímto charakterem.
Slavomíra Ferenčuhová (MUNI) - urbánní antropolog / sociolog
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Martina Konecká (KOMA Space) /Rakousko- krizové bydlení
Radko Květ, Radek Sládeček – komunitní centrum Hvězdička
Christian Bois (Francie) / Carrer Bleu
Xavier Ros Majo (H-Aquitectes) / Španělsko – modulární architektura ve Španělsku, studentské bydlení (30-45 min)
diskuze
coffee break: 16:30-17:00
Přednáška zahraniční hvězdy festivalu: 17:00-18:00
Sebastian Irarrazaval (Sebastian Irarrazaval Architects) /Chile

Odpolední část konference bude simultánně překládána do češtiny. Změna programu vyhrazena.
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