re:vodňany*
restaurace českého maloměsta

Jedná se o čtrnáctidenní architektonický workshop jehož hlavním tématem jsou jihočeské Vodňany jakožto zástupce
českých maloměst. V rámci dílny se budeme zabývat zatím málo popisovaným fenoménem - maloměstem. Téma
obnovy, rozvoje a udržení kvalit maloměsta nám v Čechách a snad i celé postkomunistické střední a východní Evropě
přijde jako zásadní.
Chceme nacházet problémy a nastiňovat řešení.
Účastníky workshopu budou převážně čerství absolventi či studenti vyšších ročníků škol architektury v počtu přibližně
patnácti frekventantů.
Společnou práci povede architekt Michal Kuzemenský (www.myarchitekti.cz).
Jednotlivé práce budou na závěr obhájeny před porotou pozvaných odborníků. Mezi oslovenými jsou: David Kraus, Jan
Jehlík, Ondřej Císler, Jan Šépka.
Workshop doplní několik tématických přednášek napříč různými obory, jež se zabývají problematikou města, případně
i maloměsta. Mezi oslovenými jsou: absolventi ŠA – AVU Martina Kárová, Jiří Bíza, Viktor Vlach, Petr Souček, Bronislav
Stratil, Pavel Nasadil, kulturoložka a bohemistka Blanka Činátlová, historik Kamil Činátl, architekti Mahulena Svobodová, Radek Suchánek a Michal Šiška, teoretik Ondřej Váša, historik architektury Patrik Líbal, sociolog Ivan Rynda, urbanista Jan Sedlák a Jiří Plos.
Přednášky budou otevřené veřejnosti.
Výstupem workshopu by měl být ucelený názor na Vodňany – maloměsto a ideálně konkrétní návrhy, které jej rozvíjejí,
vše presentováno výstavou a katalogem.
Workshop se odehraje od 6. do 19. září v hospodářském dvoře přímo v historickém centru Vodňan.
V případě znatelného úspěchu bychom rádi považovali tento workshop za nultý ročník budoucího každoročního
vodňanského setkání.
Dílna je organisována pod záštitou občanského sdružení Vodňany žijou! Anežkou Martínkovou (ŠA AVU), Ondřejem
Synkem (ŠA AVU), Honzou Vlachem (FA ČVUT ´09) a Jiřím Židem (FUA TUL ´10). Byla iniciována jako pomoc při hledání
možností rozvoje Vodňan - českého maloměsta.
(www.revodnany.cz)
(www.vodnanyzijou.cz)
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re-akce > síla jako odpověď na jinou sílu
re-vize > přezkoumání za účelem změny
re-vitalizace > obnova, oživení
re-konstrukce > uvedení do původního stavu
re-cyklace > opětovné využití

re-habilitace > obnovení cti, dobré pověsti,
původních schopností
re-forma > změna směřující k zlepšení
re-start > opětovné zažehnutí

realizace (reálný) - uskutečňovat
rebelie - vzpoura
redukce - omezení
reflex - odezva, odpověď
relikt - zbytek

renonce - chyba při hře
repetice - opakování
repatriace - návrat do vlasti
retardér - zpomalovač

