pozvánka
V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa bude konať predstavenie Nového Európskeho Bauhausu na
Slovensku formou moderovanej online prezentácie Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko.

Platorma Manifest2020 sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho
Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu
Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatvy je spájať udržateľnosť, kultúru,
rozvoj komunít a investcie tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej dohody
(European Green Deal).
Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo
svojom prejave o stave Únie v septembri 2020:
„Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po
pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetkou a priblížiť tak myšlienky Európskej
zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky
tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekt spolu s občanmi.“
htps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111
Manifest 2020 vznikol v roku 2019 ako iniciatva slovenských expertov z oblast stavebníctva,
architektúry a územného plánovania. K výzve sa doposiaľ pripojilo takmer 200 profesionálnych
subjektov, ktoré si uvedomujú významný vplyv stavebníctva na životné prostredie a klimatckú krízu.
Prijali záväzok zvyšovať informovanosť o naliehavost riešení a navrhovať a stavať udržateľné stavby,
zároveň dbať na zachovanie kultúrnych hodnôt a vysokej architektonickej kvality. Iniciatva sa po
ohlásení Nového európskeho Bauhausu Európskou komisiou rozhodla zapojiť do hnuta a priniesť v
súlade s jeho cieľmi vlastné idey a víziu pre Slovensko, ktoré však majú ambíciu presiahnuť aj rámec
národného kontextu.

PROGRAM 19. 4. 2021 —15.00 - 17.00
BLOK 1 — Čo je Nový európsky Bauhaus
Širší kontext a korene NEB — Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie
O vízii NEB — Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej
komisie
Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnost zapojenia sa do NEB — Mária Beňačková Rišková,
členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen
Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020 — Ľubica Šimkovicová,
prezidentka Manifest 2020
BLOK 2 — Inšpiratvne projekty zo Slovenska
Mestá a ľudia — Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratslava
Staviame z dreva: Stavajme inak — Pavol Pokorný, Pokorny Architekt, Staviame z dreva
Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie — Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab — Zdenka Pepelová, vedúca
oddelenia Inolab, SCD
Top 5 z ceny Visio — Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Zóna Nové Nivy, holistcké riešenie štvrte s dôrazom na komunitu — Martn Stohl, člen
predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, Roman Talaš, predseda Inšttútu urbánneho
rozvoja
Architektonické súťaže na Slovensku — Nora Vranová, Martn Zaiček, Slovenská komora architektov
Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?— Michal Hybský, doktorand, Fakulta architektury ČVUT
Praha, Vladimír Šimkovic, Inšttút pre pasívne domy
moderuje: Milota Sidorová
Podujate sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.

Livestream bude možné sledovať na:
htps://manifest2020.sk/

Facebooková udalosť:
htps://www.facebook.com/events/941938853239747/

Partneri podujatia:

Kontakt pre ďalšie informácie:
Ľubica Šimkovicová, simkovicova@manifest2020.sk, +421 905 797509
Mária Beňačková Rišková maria.riskova@gmail.com, +421 903 616171

