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Procházka po historii a současnosti 
vizuálního smogu
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Architektura osmičkových roků
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Budova základního závodu družstva Styl
Radobyčická 24
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Zbrojnická 5
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Plzeňská část letošního ročníku populárního festivalu architektury se soustředí především 
na architekturu Plzně v obdobích klíčových společenských změn. Jejím těžištěm 
budou komentované prohlídky významných a veřejnosti často nepřístupných 
budov s kontextuálním doprovodem slamerky Bio Mashy a architektonická 
procházka městem.

Část dvoudenního programu se bude věnovat i vztahu architektury k reklamě 
a propagaci (na půdorysu velmi aktuálního tématu vizuálního smogu), a to včetně 
workshopu pro děti i rodiče. Téma transformace veřejného prostoru i celých měst 
pak otevřou dvě filmové projekce.

K přesunu mezi objekty během sobotního odpoledne bude možné zdarma využít 
sdílená kola kolemplzne.cz, a to buď po předchozí registraci na kolemplzne.cz, nebo 
po ‚analogovém“ zaregistrování u jednotlivých budov. Zároveň všem existujícím uživatelům 
kolemplzne.cz bude 29. září 2018 k dispozici zvláštní tarif, který jim umožní zdarma projet mj. 
i trasu mezi navštívenými objekty. Podrobnosti na bit.ly/DA2018plzen a pestujprostor.plzne.cz.

PÁ 28. 9.
Procházka po historii a současnosti 
vizuálního smogu aneb jaký měla reklama 
a propagace vztah k architektuře v minulosti 
a jaký má dnes? Vycházka se uskuteční ve 
spolupráci s platformou Vizuální smog v Plzni.
sraz: Martinská 3 (před galerií Vestředu)

15.00
↓

16.00

Architektura pro děti aneb Město letí 
↳ workshop pro děti i rodiče na téma 
    vizuální identity spjaté s architekturou
Moving Station (malý sál), Koperníkova 56

16.30
↓

18.45

Film a architektura
Diller Scofidio + Renfro Reimagining 
Lincoln Center and the High Line (2012, 
USA, 55 min., anglicky s anglickými titulky)
↳ snímek o úspěšné revitalizaci The High
    Line, při níž se studiu Diller Scofidio 
    a krajinnému architektu Jamesi Cornerovi
    podařilo jedinečným způsobem spojit
    veřejný život uprostřed pulzujícího 
    New Yorku s přírodou

Whose City? (2017, Německo, 56 min., 
německy s anglickými titulky)
↳ dokument o transformaci Berlína, kdy se
    z poněkud zchátralého a zanedbávaného,
    avšak vysoce dynamického a flexibilního
    města devadesátých let postupně stává
    elegantnější a exkluzivnější město

Moving Station (malý sál), Koperníkova 56

18.00
↓

20.00

SO 29. 9.

Série pěti komentovaných prohlídek 
běžně nepřístupných budov s historiky 
architektury i architekty

14.00
↓

20.00

Správní budova Měšťanského pivovaru 
v Plzni (1914–1919)
↳ komentovaná prohlídka výstavní 
    administrativní budovy, v jejímž osudu se
    zrcadlí historie města uplynulého století

Správní budova 
Měšťanského 
pivovaru v Plzni 
U Prazdroje 7

Hotel Ural
(dnes hotel Central)
nám. Republiky 33

14.00
↓

14.45

Budova Československého rozhlasu 
(1947–1953 / 1956)
↳ prohlídka výjimečného objektu, který je 
    jedním z nejlepších příkladů českého
    pozdního funkcionalismu a jenž navíc 
    sehrál důležitou roli i v událostech 
    roku 1968

Budova 
Československého 
rozhlasu 
náměstí Míru 10

15.30
↓

16.30

Budova základního závodu družstva 
Styl (1968 –1975)
↳ prohlídka vynikající pozdně modernistické
    stavby, dodnes téměř intaktně dochované, 
    nabídne účastníkům i jedinečné výhledy
    z ploché střechy

Budova základního 
závodu družstva Styl
Radobyčická 24

17.00
↓

17.45

Přístavba Domu obuvi (1990)
↳ prohlídka pozoruhodné postmoderní
    přístavby někdejšího obchodního domu
    Baťa, který ve Zbrojnické ulici fungoval 
    od 20. let minulého století téměř 90 let

Přístavba Domu obuvi
Zbrojnická 5

18.15
↓

18.45

Bytový dům Veleslavínova 
(2014–2016)
↳ prohlídka oceňované obytné budovy,
    díky níž současná architektura kultivovaně
    a příkladně vstoupila do historického
    středu města (průvodcem bude autor
    projektu Radek Dragoun)

Bytový dům
Veleslavínova
Veleslavínova 33–35

19.00
↓

19.45

Architektura osmičkových roků
↳ Procházka po vybraných architektonických
    realizacích, jejichž vznik či přestavba se pojí
    s obdobími zásadních změn společenského
    uspořádání. Vycházka, která obsáhne např.
    někdejší hotel Ural, tzv. Bohemku či bývalý
    obchodní dům Prior, se uskuteční v rámci
    sousedských procházek Skryté město.
sraz: nám. Republiky 33 (před hotelem 
Central)

10.00
↓

12.00

Prohlídky budov

Checkerboard Film Foundation, New York
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