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Název
Prostorová umělecká aktivita v urbanistické praxi /
Veřejné prostranství v malých městech a centru metropole, jejich rozřazení, srovnání a jejich 
přisvojení si.

Anotace
Výsledkem projektu je prezentace výsledků studia tří vybraných lokalit na základě Spatial 
Practice, nebo-li z pohledu územní prostorové praxe. Spatial Practice je možné chápat jako 
„rozšířené pole“ urbanismu, architektury i umění.  Zabývá se prostředky a transformací 
městského prostoru, zahrnuje plánování, občanskou angažovanost, uměleckou praxi 
i aktivismus. Jedná se o „re-imaginaci“ města a jeho možností.
Projekt bude mezioborově zodpovídat otázky: Co tato praxe obnáší, jak se projevuje v metropolích
a co přináší v malých městech? Jak může být činnost městských iniciativ rozvinutých od základu 
s minimálním financováním a nejistým právním postavením zakotvena v rámci dlouhodobějšího 
městského územního plánu? Je důležité, co chtějí lidé?
Zvolené téma prezentují rešerše tří lokalit:
1. Artistic urban plan – Marseille / les Hauts de Mazargues 
2. Architectural urban  plan – Praha / Kampa
3. Desire lines of public -- Město Březová nad Svitavou / Hlavní náměstí
Typově lze říci, že pozornost věnuji nekrytým, veřejnosti volně přístupným a povrchově upraveným
plochám v městském prostředí, tedy tomu, co je pro každého bez výjimky veřejný, otevřený 
a všem společný prostor.

Výstavní projekt – realizace
Výsledná instalace se skládá ze srovnání různých typů vizualizace zvolených prostranství. 
Součástí je základní analýza výsledků průzkumu převedená do textu a grafu. V úvahu připadá 
i 3D tisk zkoumaného veřejného prostoru, který umožní lepší vnímání prostorových vztahů. 
Vystavená instalace bude konfrontována v prostředí polemiky, tedy v městě Březová nad 
Svitavou, v kulturním domě společně s veřejnou debatou nad projektem, v Praze ve spolupráci 
s Komunitním centrem Kampa, a v Marseille. Všechna srovnání různých příkladů by měla rozkrýt 
struktury v rozdílnosti názorů a nového pohledu konkrétního řešení.
Školní prezentace: dokumentace míst. 
Výstupy: 3x výstava, katalog.



1. Artistic urban plan – Marseille / les Hauts de Mazargues  
PARC – umělecký projekt realizovaný v rámci programu « Quartiers Créatifs » Marseille-Provence 
2013. Stefan Shankland, Erik Göngrich, Boris Sieverts a Benjamin Foerster-Baldenius / raum-
laborberlin. Všichni čtyři sdílejí zájem o veřejné prostory a zaujetí pro umělecké intervence, které 
jdou nad rámec tradičního myšlení a otázek územního urbanistického plánování a způsobů, ve 
kterých je použit veřejný prostor. Projekt PARC je součástí městské obnovy, je rozdělen do tří fází:  
1.PARC - akční výzkum - recherche-action, 2.PARC - veřejné akce - actions publiques, 3.PARC – 
publikace – publications.



2. Architectural urban  plan – Praha / Kampa
Plán nábřežní regulace a sochařského parku.



3.  Desire lines of public -- Město Březová nad Svitavou / Hlavní náměstí
Moravské náměstí tohoto města je vyplněno vzrostlými stromy, vyšlapanými zkratkami v trávníku 
a obyvateli vytvořené plochy určené k sezení. 


