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hlavní náplní roku 2012 byly realizace mezinárodního projektu Cul-
burb, který pod vedením CCEa probíhal paralelně v dalších pěti 
středoevropských státech. velkou částí projektu byla koordinace 
celého procesu, jelikož skrze naše projektové partnery jsme ko-
munikovali s 27 týmy, které realizovaly projekty v sedmi suburbiích 
hlavních měst střední Evropy. požadovaná mezinárodní spolupráce 
byla naplněna nejen z litery grantu, ale často přesáhla požadova-
ný rámec. například v případě Bratislavy dostala i zajímavý rozměr, 
jelikož její satelit – vesnice rajka – leží již v Maďarsku. Je to asi je-
diný satelit hlavního města, který je v teritoriu sousedního státu.
akupunkturní zásahy ovšem nebyly jedinou náplní projektů. neméně 
důležitou dimenzí projektů byl i fakt, že se výzvou, kterou jsme vyhlásili 
koncem roku 2011, podařilo jménem střední Evropy oslovit architekty 
a umělce v globálním měřítku. přihlášky na akupunkturní zásahy byly za-
sílány až z nového zélandu, číny, Spojených států amerických či Kanady. 
Culburb se stal projektem, kterým CCEa oslovilo v globálním mě-
řítku architektonické a umělecké skupiny a jednotlivce. odezva na 
projekt předčila veškerá očekávání a pro mě osobně klíčovým bylo, 
že se střední Evropa stává prostorem, ve kterém se již neřeší pouze 
minulost, ale i soudobé projekty, které rezonují v celosvětovém mě-
řítku. Když jsme před patnácti lety zakládali CCEa, měl jsem za to, 
že střední Evropa je v neustálém procesu formování a definování své 
existence. ovšem zásadní nyní je, že po více než dvaceti letech jsme 
se my Středoevropané zbavili potřeby ujišťovat se navzájem o našich 
společných jmenovatelích, které ospravedlňují naše místo na mapě. 
Dnes je střední Evropa faktem, který se již nemusí bát o svoji existenci. 
odklon od historizujícího pohledu na region a budování nových komu-

1. 
ÚvoDní SLovo
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nikačních nástrojů jako je Insight visegrad nebo právě i námi iniciali-
zovaná trojice projektů Urbanity, Culburb a Landroom jsou důkazem, 
že jsme se odklonili od středoevropské romantiky, ať už jí někdo říká 
rakousko-Uhersko, postkomunismus nebo disidentská tradice.
Kromě samotných akupunktur, které jsou popsány dále ve výroční zprá-
vě, jsme v praze zorganizovali sympozium Shaping Cities, kde se setkali 
zástupci nGo sektorů soustřeďující se na městský prostor z celé Evropy. 
otázka, jaká je role nGo v městském prostoru, byla sdílena a diskutová-
na mezi státem podporovanými nGo jako je britský Design Council Cabe 
a například organizací Stalker Lorenza romita z Itálie, který pracuje 
mimo grantovou podporovanou realitu. Kromě samotného sympozia 
byl důležitou částí i jednodenní workshop, kdy se nGo různých velikos-
tí věnovaly debatě, kterou jsem osobně bral za nadstandardní, jelikož 
nebyla zatížená produktivitou a časovým rámcem, ale vedená jedinou 
snahou o vzájemné porozumění a pochopení. osobně považuji workshop 
a jeho témata za luxusní vzájemná setkání, kde je luxus synonymem pro 
nediktovanou volně se rozvíjející diskusi. nešlo nám o povinné nalezení 
odpovědí na položené otázky, ale o diskuzi a sdílení myšlenek. Je to dnes 
mizející formát diskuzí, vytlačovaný prezentacemi, ve kterých je vše pod-
řízeno stísněnému časovému rámci a vykázání činnosti, při kterých se 
sympozia stávají přehlídkou již známých teoretických výstupů a názorů.
na domácí scéně jsme v roce 2012 působili hlavně v psárech, kte-
ré byly vybrány jako typický příklad satelitu u prahy, se kterými jsme 
navázali kulturní spolupráci – ze začátku z psárské strany opatrnou –, 
jelikož jsme za ni nepožadovali jakoukoli kompenzaci. Měli jsme štěstí, 
že projekt Culburb byl podpořen jak evropským programem Culture, 
tak Mezinárodním visegradským fondem, takže prostředky na projekt 
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byly z velké části zajištěny. Jsem velice rád, že i ostatní partneři v ji-
ných zemích byli schopni realizovat své projekty, aniž by se na nich 
finančně podílely obce, ve kterých probíhaly akupunkturní intervence. 
od počátku bylo toto mezi všemi partnery domluveno jako pravidlo 
a shledali jsme s potěšením, že i většina ministerstev kultury podpo-
řila takovýto projekt na lokální úrovni. neméně důležitou byla podpo-
ra ze strany hlavních měst, zejména ze strany hl. m. prahy a vídně.
v českém prostředí se hlavní akcí stala událost, kterou jsme původně 
odhadovali na rok 2011, ale nakonec se nám zdárně, byť letos, spolu 
s dalšími občanskými sdruženími, například auto*Matem a pražskými 
matkami, podařilo ideu o humanizaci pražské magistrály přetavit do 
politického dokumentu. v lednu roku 2012 se poprvé v historii města 
podařilo podepsat memorandum o humanizaci severojižní magistrály, 
pod které svůj podpis společně připojily městské části praha 2, 4 a 7. 
Memorandum bylo podepsáno za účasti radního pro dopravu a rad-
ního pro územní plánovaní hl. m. prahy a je prvním dokumentem, ve 
kterém městské části vyzývají magistrát, aby udělal konkrétní opatření 
a kroky vedoucí k humanizaci pražské magistrály. Tímto jsme se za-
městnali na rok 2013, kde hlavní cílem bude, aby se pod „humanizací“ 
neskrývalo zlepšení komfortu jen pro řidiče, ale aby došlo k vyvážení 
všech jednotlivých druhů dopravy, automobilové, veřejné, cyklo i pěší.
rok 2012 byl ovšem z hlediska financování projektů hodně za-
měřen na realizaci Culburbu a došlo ke snížení sponzorských 
a barterových dohod o propagaci oproti minulým rokům. 

Igor Kovačević
předseda CCEa, spoluzakladatel
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Centre for Central European architecture – CCEa je pro-
stor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. 

ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné 
a zainteresované laické veřejnosti. v průzkumech na teoreticko praktic-
ké bázi propojujeme architekturu s jinými vědními a uměleckými obory. 
od svého založení v roce 2001 CCEa realizovalo 146 akcí či projektů.

Cíl činnosti

Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, 
ale především v hledání, čtení a definování architektonické 
identity prostoru, ve kterém žijeme.

CCEa se zaměřuje na

• současnou architekturu ve střední Evropě
• teorii středoevropské architektury
• rozvoj středoevropských měst
• interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu

2. 
CEnTrE For CEnTraL EUropEan 
arChITECTUrE
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CCEa nabízí

místo pro střetnutí, diskusi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí
pořádání přednášek, diskusí, výstav, workshopů, zpracovávání výzkum-
ných projektů ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu 
světu, knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky

CCEa je nezisková organizace, občanské sdružení, založené v roce 2001.
ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná.
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partneři CCEa v roce 2012:

Sponzoři rekonstrukce prostoru v ulici U půjčovny 4, praha: 

Sponzoři rekonstrukce prostoru v ulici Karolíny Světlé 31, praha: 

Sponzoři:

Mediální partneři:
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Partneri CCEA v roce 2011:

Sponzoři rekonstrukce prostoru v ulici U půjčovny 4, Praha: 
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Mediální partneři:
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2.1.1 
přEhLED FInančníCh příSpěvKů,
DoTaCí a Darů
Rok Název projektu Instituce Suma Čerpáno 2012

2008–2010 Urbanity European Cultural Foundation 22 000 EUR

2008–2010 Urbanity International Visegrad Fund 70 000 EUR

2009–2010 Urbanity Česko-německý fond budoucnosti 15 000 EUR

2009–2010 City Visions Europe Program Culture 8 000 EUR

2010 Converging Territories Program Culture 6 000 EUR

2010 Converging Territories Městská část Praha 1 20 000 Kč

2010 Go Home Městská část Praha 1 50 000 Kč

2010 CCEA Open Space Hlavní město Praha 800 000 Kč

2010 CCEA Ministerstvo kultury - MK 80 000 Kč

2010 Původ, místo, krajina… Ministerstvo kultury - MK 100 000 Kč

2010 Původ, místo, krajina… Embassy of Israel, Prague 12 000 Kč

2011-2013 Culburb European Cultural Foundation 20 000 EUR 350 000 Kč

2011-2013 Culburb International Visegrad Fund 19 000 EUR 390 000 Kč

2011-2013 Culburb EU program Kultura 92 000 EUR 2 530 000 Kč

2011 CCEA Open Space Hlavní město Praha 800 000 Kč

2011 Město nad Městem Hlavní město Praha 250 000 Kč

2011 Go Home II Městská část Praha 1 45 000 Kč

2011 Činnost CCEA 2011 MKČR – Odbor umění a knihoven 100 000 Kč

2011 Město nad městem MKČR – Odbor umění a knihoven 140 000 Kč

2011 Converging Territories MKČR – EU Kultura 55 000 Kč

2011 Culburb MKČR – EU Kultura 88 000 Kč

2012 CCEA - celoroční činnost Hlavní město Praha 100 000 Kč 100 000 Kč

2012 Výstavní činnost CCEA 201MKČR – Odbor umění a knihoven 100 000 Kč 100 000 Kč

2012 Culburb MKČR – EU Kultura 91 000 Kč 91 000 Kč

Celkem 3 561 000 Kč
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Centre for Central European architecture bylo založeno roku 2001, aktiv-
ně působit začalo v roce 2003. od tohoto roku však zorganizovalo nebý-
vale velké množství projektů. Konkrétně se jedná o 146 akcí či projektů.

YoUnG BLooD
výstavy – přednášky – diskuse – statistiky – performance 
2003–2007
výzkumný projekt CCEa zaměřený na mapování tvorby a názorů nastupují-
cí generace architektů působících ve středoevropském prostoru – v české 
republice, na Slovensku, v Maďarsku, polsku, ve Slovinsku a rakousku – byl 
iniciován v roce 2003 s cílem přispět k vytvoření komunikační platfor-
my, která by umožňovala konfrontaci názorů a vzájemnou výměnu zku-
šeností mezi mladými architekty, ale i teoretiky architektury a zástupci 
dalších uměleckých a vědních disciplín. záměrem bylo rovněž zjistit, jaké 
je chápání architektonické profese v zastoupených středoevropských 
zemích a jaké zde existují přístupy k jejímu praktickému fungování.

oDpoJEno. SpoJEno!
výstavy – přednášky – diskuse – performance
2004–2007
projekt CCEa naplňující snahu o porovnávání přístupů nastupující ge-
nerace architektů, propojování architektury s jinými uměleckými obo-
ry a prosazování atraktivních a srozumitelných forem její prezentace 
veřejnosti. v rámci projektu bylo vybíráno přibližně ze stovky diplo-
mových prací obhájených na českých vysokých školách architekto-
nického zaměření (Fa čvUT v praze, Fa vUT v Brně, Fa TU v Liberci, 
Škola architektury avU v praze a Katedra architektury vŠUp v praze).

2.2
KLíčové proJEKTY CCEa 2003–2011
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na jednom místě tak byly konfrontovány nejlepší diplomové práce, 
které vznikly působením různých architektonických škol. Cílem pro-
jektu bylo komunikační propojení absolventů architektonických škol 
a autorů pracujících s jinými uměleckými médii a zároveň nacházení 
nových způsobů, jak přiblížit architekturu zainteresované veřejnos-
ti. záměrem projektu bylo také podnítit diskusi o tom, zda lze trans-
parentně srovnávat kvality a výsledky přístupů zúčastněných škol.

BIG DEaL – hLEDání „vELKé zaKázKY“
9 architektonických studií – 27 projektů – 9 teoretických pohledů –  
dokumentární film
2006–2008
Multimediální projekt mapující fenomén rychlého vzestupu mladé 
generace architektů z české republiky skrze jejich průlomové pro-
jekty. výběr ateliérů reflektoval různorodost domácí scény a tím 
zároveň narušil zažitý stereotyp o přímočarém vývoji české archi-
tektury. při sledování cest, jimiž se ubírají jednotlivá studia, jsme 
se snažili najít podstatný zvrat, který předurčil jejich další tvor-
bu a v mnoha případech byl i zásadním důvodem jejich založení.
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GEnEraCE+
53 architektů – 286 projektů – 3 teoretické pohledy
2007–2008
výzkumný projekt CCEa mapující názory a tvorbu osobností české archi-
tektury na pozadí společenskopolitické transformace posledních padesáti 
let. Koncepce výstavy se vědomě odkláněla od zavedené strategie před-
stavovat architekturu formou úspěšných realizací, profesionálně vycizelo-
vaných fotografií, vizualizací a projekcí. Středem zájmu zůstává osobnost 
architekta: jeho postoje, postřehy a názory na proces tvorby, situaci 
v oboru i na podmínky, v nichž architekturu tvoří. zachycením autentic-
kých výpovědí architektů se autoři projektu snažili položit základy orální 
historie české architektury od sedmdesátých let 20. století po současnost.
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UrBanITY – TWEnTY YEarS LaTEr
7 vysokých škol – 8 výstav – 4 publikace – 100 000 navštevníků výstavy
2008-2010 
Dvacet let urbanismu ve střední Evropě a vývoje měst a krajiny jsou 
nejlepším nástrojem politických a kulturních změn, které se zde ode-
hrály. projekt Urbanity – dvacet let poté dokumentoval pomocí různých 
médií tyto změny, které se odehrály v našich městech, a konfrontoval 
s nimi veřejnost. výstavu, která byla vystavena ve všech hlavních měs-
tech střední Evropy, shlédlo více než 100 000 lidí. I přes toto masové 
pojetí projekt udržel hlavní linii výzkumu, což bylo hledání nových pojetí 
urbanismu, která by se nezakládala na diktátu kapitálu, ale na dobrém 
městě. Sedm vysokých škol architektury ve dvouleté práci představi-
lo jiný pohled na dnes ekonomickými nástroji ovládaný urbanismus. 
CCEa působilo v roli režiséra celého projektu a naším potěšením je, že 
se podařilo dát dohromady jména jako jsou Lieven de Cauter nebo Elia 
zenghelis, jež se poprvé představila středoevropskému publiku. nemé-
ně důležitým je i fakt, že se publikace, vydaná v roce 2010, dostala do 
celosvětové distribuce skrze společnost actar. Kromě této publikace 
v rámci projektu vznikly i další publikace jako je Urbanity Twenty Years 
Later, kterou vydalo KUD C3 v roce 2009 v Lublani, nebo Slow Capital, 
kterou vydala Uměleckoprůmyslová akademie ve vídni v roce 2011. 
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2.2.1 
pUBLIKaCE vYDané CCEa 

oDpoJEno. SpoJEno! 2004: arChITEKTUra a anIMaCE 
/ DISConnECTED. ConnECTED! 2004: arChITECTUrE 
anD anIMaTIon (CD-roM – KaT. výST.)
praha: CCEa, 2004
Centre for Central European architecture – Kostelecká, Jana (ed.)
Cena: titul vyprodán

oDpoJEno. SpoJEno! 2005: arChITEKTUra a rEKLaM-
ní FoToGraFIE / DISConnECTED. ConnECTED! 2005: 
arChITECTUrE anD CoMMErCIaL phoToGraphY (CD-
-roM – KaT. výST.)
praha: CCEa, 2005
Centre for Central European architecture – Kostelecká, Jana (ed.)
Cena: 3 EUr

oDpoJEno. SpoJEno! 2006: arChITEKTUra a DJInG /  
DISConnECTED. ConnECTED! 2006: arChITECTUrE 
anD DJInG (KaT. výST.)
praha: CCEa, 2006
Centre for Central European architecture – Kostelecká, Jana (ed.)
Cena: 10 EUr; obsahuje CD
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oDpoJEno. SpoJEno! 2007: arChITEKTUra a KoMIKS 
/ DISConnECTED. ConnECTED! 2007: arChITECTUrE 
anD CoMICS (KaT. výST.)
praha: CCEa, 2007
Centre for Central European architecture – Kostelecká, Jana (ed.)
Cena: 10 EUr

I’M a YoUnG “CzECK” arChITECT!
praha: CCEa, 2006, 2. vyd.,
ISBn: 80-239-7234-0
Centre for Central European architecture – Žáčková, Markéta (ed.)

I’M a YoUnG “SLoWaK” arChITECT!
praha: CCEa, 2005
ISBn: 80-239-5081-9
Centre for Central European architecture – Globokar, alexandra –  
Kořínková, Jana – Žáčková, Markéta (ed.)

I’M a YoUnG “SLovEn” arChITECT!
praha: CCEa, 2005
ISBn: 80-239-5478-4
Centre for Central European architecture – Jirkalová, Karolína –  
Bodnárová, zuzana (ed.)
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I’M a YoUnG “poLLISh” arChITECT!
praha: CCEa, 2006
ISBn: 80-239-6430-5
Centre for Central European architecture – pelouchová, Jana –  
Bryan, Mikuláš – Bodnárová, zuzana (ed.)

I’M a YoUnG “hUnGErIan” arChITECT!
praha: CCEa, 2006
ISBn: 80-239-6976-5
Centre for Central European architecture –  
Kostelecká, Jana – Bodnárová, zuzana (ed.)

I’M a YoUnG “aUSTErIan” arChITECT!
praha: CCEa, 2006
ISBn: 80-239-7235-9
Centre for Central European architecture – Kostelecká, Jana –  
Bodnárová, zuzana (ed.)

YoUnG BLooD EXporT. SIX vIEWS oF YoUnG CEnTraL  
EUropEan arChITECTUrE
praha: CCEa, 2008
ISBn: 80-239-9324-0
Centre for Central European architecture – Bodnárová, zuzana – 
Kořínková, Jana – Žáčková, Markéta (ed.); Kovačević, Igor – 
vašourková, Yvette – Koryčánek, rostislav – zervan, Marian – 
vardjan, Maja – Urbańska, Marta – Szemerey, Samu – Teckert, Christian
od roku 2009 v prodeji pouze jako komplet 7 svazků. Cena: 35 EUr
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UrBanITY – TWEnTY YEarS LaTEr. proJECTS For 
CEnTraL EUropEan CapITaLS
praha: CCEa, 2010
ISBn: 978-80-254-81470-7
Centre for Central European architecture – Kovačević, Igor –  
vašourková, Yvette – Jeriha, Urban (ed.)
Cena: 375 Kč

Go hoME I – WaLKS ThroUGh nEW praGUE
praha: CCEa, 2010
ISBn: 978-80-254-8885-0
Centre for Central European architecture – Cimbál, václav –  
vašourková, Yvette – Lednická, Lenka
Cena: 149 Kč
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2.2.2 
SpoLUpráCE CCEa S KULTUrníMI 
a STáTníMI InSTITUCEMI v LETECh 2008–2012

2012

• Centrum Komunitného rozvoja, Bratislava ckr.sk, Culburb 
– Cultural acupuncture Treatment for Suburb

• Fundacja nowej Kultury Bęc zmiana, varšava, funbec.eu, Culburb 
• KéK, kek.org, Budapešť, Culburb
• KUD C3, kudc3.org , Lublaň, Culburb
• Soho in ottakring, sohoinottakring.at, vídeň, Culburb
• verejný podstavec, verejnypodstavec.com, Bratislava, Culburb
• reSITE festival, resite.cz, praha, Culburb - Shaping Cities
• Bavo, bavo.biz, Brusel, Culburb - Shaping Cities
• Stealth, stealth.ultd.net, rotterdam, Culburb - Shaping Cities
• Stalker, osservatorionomade.net, řím, Culburb - Shaping Cities
• rakouské kulturní fórum v praze, rkfpraha.cz, praha,

Culburb - Shaping Cities
• Goethe-Institut prag, goethe.de/prag, Culburb - Shaping Cities
• velvyslanectví Švédska v české republice,

swedenabroad.com/cs-Cz/Embassies/prague, 
praha, Culburb - Shaping Cities

• velvyslanectví nizozemí v české republice,
czechrepublic.nlembassy.org, praha, Culburb -Shaping Cities

• Městská čast praha 4, praha4.cz, pražská Magistrála
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2011

• Centrum Komunitného rozvoja, Bratislava 
ckr.sk, Culburb – Cultural acupuncture Treatment for Suburb

• Fundacja nowej Kultury Bęc zmiana, varšava, funbec.eu,Culburb 
• KéK, kek.org. , Budapešť, Culburb
• KUD C3, kudc3.org , Lublaň, Culburb
• Soho, in ottakring, vídeň sohoinottakring.at, Culburb
• verejný podstavec, verejnypodstavec.com, Bratislava, Culburb
• Magistrat hlavního města prahy, praha.eu, pražská Magistrála 
• Městská čast praha 1, praha1.cz, pražská Magistrála 
• Městská čast praha 2, praha2.cz, pražská Magistrála
• Městská čast praha 4, praha4.cz, pražská Magistrála
• Městská čast praha 7, praha7.cz, pražská Magistrála
• národní muzeum, nm.cz, praha, Město nad městem
• narodní divadlo, narodni-divadlo.cz, praha, Město nad městem
• Ústav makromolekulární chemie akademie věd čr, Město nad městem
• rudolfinum, ceskafilharmonie.cz, Město nad městem
• Útvar rozvoje hl.m.prahy, urm.cz, Město nad městem, pražská Magistrála

2010

• Daz, Berlín, daz.de, Urbanity – Twenty Years Later
• Berlage Institute, berlage-institute.nl, City visions Europe
• vlaams architectuur instituut, vai.be, City visions Europe
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• arc en reve centre d’architecture,  
arcenreve.com, City visions Europe

• MMMechelen vzw, mmmechelen.be, City visions Europe
• Město plzeň, plzen.eu, City visions Europe
• Město Košice, kosice.sk, City visions Europe
• Město Mechelen, mechelen.be, City visions Europe
• Centrum Komunitného rozvoja,  

ckr.sk, Urbanity – Twenty Years Later
• česko německý fond budoucnosti,  

fondbudoucnosti.cz, Urbanity – Twenty Years Later
• BErLIn UnIvErSITY oF TEChnoLoGY,  

tu-berlin.de, Urbanity – Twenty Years Later
• CzECh TEChnICaL UnIvErSITY In praGUE,  

fa.cvut.cz, Urbanity – Twenty Years Later
• WarSaW UnIvErSITY oF TEChnoLoGY,  

arch.pw.edu.pl, Urbanity – Twenty Years Later
• aCaDEMY oF FInE arTS vIEnna,  

akbild.ac.at, Urbanity – Twenty Years Later
• aCaDEMY oF FInE arTS anD DESIGn BraTISLava,  

vsvu.sk, Urbanity – Twenty Years Later
• BUDapEST UnIvErSITY oF TEChnoLoGY anD EConoMICS,  

urb.bme.hu, Urbanity – Twenty Years Later
• UnIvErSITY oF LJUBLJana, fa.uni-lj.si, Urbanity – Twenty Years Later
• MIaSToSFEra , miastosfera.pl, Urbanity – Twenty Years Later
• Soho, in ottakring, sohoinottakring.at, Urbanity – Twenty Years Later
• KéK, kek.org. , Urbanity – Twenty Years Later 
• KUD C3, kudc3.org , Urbanity – Twenty Years Later
• akademické gymnázium – škola hlavního města prahy,  

agstepanska.cz, architektura pro školy – školy pro architekturu
• European Forum for achitectural policie,  

efap-fepa.eu, Converging Territories
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• royal Institute of architects of Ireland, riai.ie, Converging Territories
• point Ephémere, pointephemere.org, Converging Territories

2009

• Galerie Jaroslava Fragnera, gjf.cz, Generace+
• české centrum praha, czechcentres.cz, Generace+
• české centrum Budapešť,  

czechcentres.cz/budapest, Generace+
• Daz, Berlín, daz.de, Generace+, Urbanity – Twenty Years Later
• česká komora architektů, cka.cz, EFap
• Berlage Institute, berlage-institute.nl, City visions Europe
• vlaams architectuur instituut, vai.be, City visions Europe
• arc en reve centre d’architecture,  

arcenreve.com, City visions Europe
• MMMechelen vzw, mmmechelen.be, City visions Europe
• Město plzeň, plzen.eu, City visions Europe
• Město Košice, kosice.sk, City visions Europe
• Město Mechelen, mechelen.be, City visions Europe
• Kulturný Kontaktný Bod Slovensko, ccp.sk, Urbanity 

– Twenty Years Later, Bratislava 3000
• Centrum Komunitného rozvoja, ckr.sk, Urbanity 

– Twenty Years Later, Bratislava 3000
• česko německý fond budoucnosti,  

fondbudoucnosti.cz, Urbanity – Twenty Years Later
• BErLIn UnIvErSITY oF TEChnoLoGY,  

tu-berlin.de, Urbanity – Twenty Years Later
• CzECh TEChnICaL UnIvErSITY In praGUE,  

fa.cvut.cz, Urbanity – Twenty Years Later
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• WarSaW UnIvErSITY oF TEChnoLoGY,  
arch.pw.edu.pl, Urbanity – Twenty Years Later

• aCaDEMY oF FInE arTS vIEnna,  
akbild.ac.at, Urbanity – Twenty Years Later

• aCaDEMY oF FInE arTS anD DESIGn BraTISLava,  
vsvu.sk, Urbanity – Twenty Years Later

• BUDapEST UnIvErSITY oF TEChnoLoGY anD EConoMICS,  
urb.bme.hu, Urbanity – Twenty Years Later

• UnIvErSITY oF LJUBLJana, fa.uni-lj.si, Urbanity – Twenty Years Later
• MIaSToSFEra , miastosfera.pl, Urbanity – Twenty Years Later
• Soho, in ottakring, sohoinottakring.at, Urbanity – Twenty Years Later 
• KéK, kek.org.hu, Urbanity – Twenty Years Later
• KUD C3, kudc3.org, Urbanity – Twenty Years Later
• Goethe-Institut prag, goethe.de/prag, Urbanity – Twenty Years Later
• vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Galéria MEDIUM,  

vsvu.sk/galeria_medium, Urbanity – Twenty Years Later
• rakouské kulturní fórum v praze,

rkfpraha.cz, praha, Urbanity – Twenty Years Later

2008

• Dům umění města Brna, dum-umeni.cz – Generace+, Big Deal
• Goethe-Institut prag, goethe.de/prag, 

zmačkaný papír, Start architecture
• české centrum Bratislava,  

czc.sk, Maratón české architektury v Bratislavě
• Dom umenia, národné osvetové centrumBratislava, 

nocka.sk, Generace+
• Slovenská národná galéria, Bratislava, sng.sk, Young Blood EXporT
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• Spolok architektov Slovenska, galerie SaS, 
Bratislava, Young Blood EXporT

• vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Galéria MEDIUM, 
vsvu.sk/galeria_medium, Bratislava, Big Deal

• Experimentální prostor roxy / noD,
nod.roxy.cz, praha, Start architecture

• rakouské kulturní fórum v praze,
rkfpraha.cz, praha, Start architecture
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2.2.3 
přEhLED návŠTěvnoSTI a oSTaTníCh  
UKazaTELů v LETECh 2007–2011

34000 37000 41000

2007 2008 2009

návŠTěvnoST 

2007 2008 2009

aKTIvITY

23 40 26

24000 1435

2010 2011

2010 2011

9 8
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náklady 1 726 000 Kč

náklady 1 780 000 Kč

náklady 3 636 000 Kč

náklady

náklady

3 111 000 Kč

2 754 000 Kč

vlastní zdroje, dotace a dary 631 000 Kč

vlastní zdroje, dotace a dary 35 000 Kč

vlastní zdroje, dotace a dary 1 596 000 Kč

vlastní zdroje, dotace a dary

vlastní zdroje, dotace a dary

1 048 000 Kč

328 000 Kč

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

granty 1 000 000 Kč

granty 1 684 000 Kč

granty 1 863 000 Kč

granty

granty

2 063 000 Kč

2 426 000 Kč
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CULBUrB 
13. - 14. 02. 2012 zasedání poroty praha 21. - 23. 03. 2012 – workshop, 
vídeň – představení partnerských lokalit a vybraných projektů
12. 05. 2012 - prezentace projektů, psáry (praha) - farmářský trh psáry
27. 05. 2012 - setkání organizátorů, rajka (Bratislava)
29. 06. - 30. 09. 2012 - výstava projektů, Ursus 
(varšava) - prezentace, výstava a diskuze
30. 08. 2012 - vernisáž projektů, Ursus (varšava)
03. 09. 2012 - veřejná diskuze, varšava
14. 09. 2012 - workshop, vídeň - setkání organizátorů
29. 11. 2012 - STorIES FroM zaLoG, new York - prezentace projektu 

praŽSKá MaGISTráLa vEřEJný proSTor XXI. SToLETí
23. 01. 2012 – praha 4, workshop 

ShapInG CITIES / CULBUrB
21. - 23. 05. 2012 – praha, symposium a workshop 
evropských iniciativ působících ve veřejném prostoru 

UConnECTor
uconnector.eu - webová databáze - platforma pro organizace, 
iniciativy a skupiny působící ve veřejném prostoru, 

3. 
proJEKTY CCEa v roCE 2012
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ThE BEnChMarK / CULBUrB
19. - 25. 05. 2012 – Sandleiten (vídeň), intervence 
- performance ve veřejném prostoru

oCCUpY SanDLEITEn (ThroUGh MovEMEnT) / CULBUrB
19. - 25. 05. 2012 – Sandleiten (vídeň), intervence 
- performance ve veřejném prostoru

LovE SonG EXChanGE / CULBUrB
20. 06. 2012 – Sandleiten (vídeň), intervence - 
performance ve veřejném prostoru

BUDGET 50.000 / CULBUrB
01. - 02. 09. 2012 – psáry (praha) - intervence ve veřejném prostoru 

noSTaLGIa / CULBUrB
07. 09. 2012 – rajka, rusovce (Bratislava), performance 
- intervence ve veřejném prostoru

U rBan F arMInG o BJECTS (UFo) / CULBUrB
10. - 16. 09. 2012 – psáry (praha) - intervence ve veřejném prostoru 
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DISTrICT GpS / CULBUrB
11. 09. 2012 – Ursus (varšava), performance - 
intervence ve veřejném prostoru

SEarCh / CULBUrB
12. 09. 2012 – rajka (Bratislava), intervence - 
performance ve veřejném prostoru

BaETSCh In ThE CITY / CULBUrB
24. - 30. 09. 2012 – vídeň, intervence - 
performance ve veřejném prostoru

BaCh In ThE CITY / CULBUrB
02. 10. 2012 - vídeň, intervence - performance ve veřejném prostoru

aDvEnTUrE oF MEMorIES / CULBUrB
13. 10. 2012 - psáry (praha), performance - 
intervence ve veřejném prostoru

pUBLIC SaUna on ThE LaKE / CULBUrB
02. - 04. 11. 2012 – Délegyháza (Budapešť), intervence 
- performance ve veřejném prostoru

TraIL oF CoUraGE / CULBUrB
03. 11. 2012 – psáry (praha), intervence - 
performance ve veřejném prostoru
06. 12. 2012 – psáry (praha), diskuze s občany
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CIa - CoMMUnITY In arBEIT / CULBUrB
13. 11. 2012 - Sandleiten (vídeň), intervence - 
performance ve veřejném prostoru

nIEDzWIaDEK hoUSInG ESTaTE – ThE ThIrD WaY / 

CULBUrB
22. 11. - 30. 12. 2012 - varšava, performance 
- intervence ve veřejném prostoru

IDEaL SaTELLITE / CULBUrB
22. 11. 2012 – psáry (praha), diskuze s občany
18. 12. 2012 - psáry (praha), SaTELLITE oF ThE FUTUrE, diskuze s dětmi

DESIGn YoUr CITY / CULBUrB
03. - 07. 12. 2012 - zalog (Lublaň), intervence - 
performance ve veřejném prostoru



32

3.1
anoTaCE K JEDnoTLIvýM proJEKTůM

CULBUrB

- CULTUraL aCUpUnCTUrE TrEaTMEnT For SUBUrBS 

Kurátor: Igor Kovačević, Yvette vašourková

Koordinátor projektu za CCEa: Klára Mergerová

projekt se konal pod záštitou 1. náměstka hl. m. prahy rnDr. Tomáše hudečka, ph.D.

Grafický design: Linda Dostálková (The Bestseller Creative platform)

projekt je zaměřen na řešení některých problémů spjatých s rychlou 
a masovou suburbanizací měst. v rámci ní vznikají na okrajích měst nové 
bytové residence, pro něž je charakteristická absence kvalitního veřej-
ného prostoru a veřejných služeb. Tento problém je řešitelný prostřed-
nictvím metod tzv. „akupunkturního urbanismu“, kterou vypracoval finský 
architekt Marco Casagrande. „akupunkturní urbanismus“ přebírá od 
medicínské akupunktury myšlenku energetických toků, které však pře-
náší z lidského těla do městského organismu. Tyto toky jsou pak usměr-
ňovány a optimalizovány prostřednictvím drobných zásahů do městské 
struktury. Metoda, v ostatních zemích EU již běžně užívaná, se zdá být 
vhodná i pro země Střední Evropy, v nichž jako protiváha padesátileté-
ho upřednostňování „veřejného a kolektivního“ převažuje v současnosti 
druhý extrém - preference „soukromého“. To se odráží zejména v kvalitě 
veřejného prostoru, který ztratil svou infrastrukturu i zejména z eko-
nomických důvodů. projekt navazuje na zkušenosti jiných evropských 
organizací a pro prohloubení mezikulturního zázemí spolupracuje s dal-
šími středoevropskými institucemi pro architekturu a urbanismus. 
hlavním cílem projektu je vytvořit prostředky pro podporu udržitel-
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ného rozvoje měst prostřednictvím umění a kultury. zásahy mají často 
charakter uměleckého díla, ať již jako performance nebo trvalého či 
dočasného exponátu. Smyslem uměleckých aktivit je narušení stereoty-
pu všedního dne obyvatel a proměna jejich vnímání fyzického prostředí, 
ve kterém žijí. změna na úrovni vnímání povede také ke změně jednání 
obyvatel. projekt je založen na dlouhodobé spolupráci mezi projekto-
vými partnery s cílem vytvořit interdisciplinární a mezigenerační spo-
lupráci. všeobecným cílem projektu je regenerace veřejného prostoru 
příměstských částí za účasti jejich úředních představitelů a obyvatel. 
K problému však nechceme přistupovat zvenčí, z pozice poučených 
a vědoucích. Smyslem projektu je naopak aktivní zapojení obyvatel do 
zvelebování veřejného prostoru. K tomu, aby měli zájem o rozvoj ve-
řejného prostoru, je však třeba v nich v první řadě vyvolat vědomí jeho 
potřebnosti, které bylo v posledních letech do značné míry potlačeno.

v roce 2012 projekt Culburb vstoupil do realizační části.
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projektoví partneři – kurátoři:
Bratislava – verejný podstavec, CKr - Martin piaček, zuzana Duchová
Budapešť – KéK - Samu Szemerey
Lublaň – KUD C3 - Boštjan Bugarić
vídeň – Soho in ottakring - Beatrix zobl, Wolfgang Schneider
varšava - Bęc zmiana - piotr Bujas

projektoví partneři – místa:
Bratislava – rajka, rusovce
Budapešť – Délegyháza
Lublaň – zalog
vídeň – Sandleiten
varšava - Ursus

culburb.eu
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praŽSKá MaGISTráLa vEřEJný proSTor XXI. SToLETí

Kurátor: Yvette vašourková, Igor Kovačević 
partneři projektu: Magistrát hl. m. prahy, Útvar rozvoje města 
– praha, Městská část praha 1, praha 2, praha 4 a praha 7
Místo konání: hlavní zasedací sál, magistrát hl. města prahy

Workshop pražská magistrála – veřejný prostor 21. století, reagu-
je na nekoncepční rozhodování o transformaci této dopravní tep-
ny v posledních dvaceti letech. odborníci, zainteresované skupiny 
a názory politiků nebyly nikdy konfrontovány, ani nebyla stanove-
na kritéria, kterým by plánovaná transformace měla podléhat. 
Workshop byl strukturován do tří bloků. v prvním z nich je fenomén 
magistrály představen jako problém nejen dopravní, ale především 
urbanistický. Blok je doplněn o příklady úspěšných transformací in-
frastruktury ve světě. Druhý blok se zabývál problémy magistrály 
z pohledu odborníků, zástupců občanských iniciativ a developerů. 
Třetí blok je vyčleněn jednotlivým městským částem a bude se vě-
novat konkrétním problémům a řešením z lokální perspektivy.
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ShapInG CITIES / CULBUrB

organizátor: Igor Kovačević, Yvette vašourková
Koordinátor projektu za CCEa: Klára Mergerová, Karin Grohmannová
Spolupráce na projektu: Centrum komunitného rozvoja, Fundacja 
Bęc zmiana, KéK, KUD C3, Soho in ottakring, verejný podstavec
partner: reSITE
Místa konání: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, praha - Smíchov;
Ballingův sál, nTK, Technická 6, praha - Dejvice;
hUB praha, Drtinova 10, praha - Smíchov

Sympozium evropských iniciativ operujících v městském prosto-
ru. hlavním tématem setkání zástupců 30 neziskových organiza-
cí byla jejich dnešní role při utváření města. Jedná se o samozvané 
zájmové skupiny interpretující veřejný zájem? nebo jde o lakmu-
sový papírek ukazující na míru demokracie v dané společnosti?
neziskové organizace, které se sympozia zúčastnily, fungují na všech 
úrovních občanské společnosti – od lokálního zaměření po celoměstské 
projekty, od úzké profilace po globální pohled na problematiku města.

proGraM

21. 05. 2012 recepce, spuštění platformy uconnector.eu

22. 05. 2012 symposium – panelové diskuze

10:00 - 11:30 Independence Today (nezávislost dnes)
moderoval Igor Kovačević
Lieven De Cauter (Belgie)
nahid Majid (Design Council Cabe, velká Británie)
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alena novotná (Forum 2000, česká republika)
anna hult (CITIES Stockholm, Švédsko)
Martin Joseph Barry (reSITE, USa + česká republika)

11:45 - 13:15 nGo Mission (Mise nno)
moderovala regina Loukotová
Gabu heindl (ÖGFa, rakousko)
Maria Theodorou (SarCha, řecko)
Šárka Svobodová (4aM, česká republika)
nuno Sampaio (Estrategia Urbana, portugalsko)
Jakub Szczesny (Bęc zmiana/Centrala, polsko)

14:15 – 15:45 activism and Urban Space (aktivismus a městský prostor)
moderoval adam Gebrian
Yaël raffner (robins des villes, Francie)
artur Celiński a Wojciech przybylski (res publica nowa, polsko)
Constantin Goagea (zeppelin revista, rumunsko)
alessandro Grella and pasquale onofrio (IzMo, Itálie)
Francesca Miazzo (CITIES amsterdam, nizozemí)

16:00 – 17:30 periphery in Focus (zaostřeno na periferii)
moderoval Samu Szemerey
Danilo Capasso (n.est, Itálie)
håkon Iversen (nordic Urban Design association, norsko)
Jakob hurrle (praguewatch, česká republika)
Tatjana rajic (EXpEDITIo, černá hora)

19:00 -20:30 Form of act (Forma činu) - Bavo, Stealth, Stalker
moderoval Lieven de Cauter
závěr a debata
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23. 05. 2012 workshop

hlavní náplní workshopu bylo dokumentovat a rozvinout metody 
bottom-up procesu ve tvorbě města. na základě tří měřítek – globál-
ního, lokálního a komunitního – byly rozpracovány pohledy na jed-
notlivá měřítka. Gideon Boie z belgické platformy Bavo vedl pracovní 
skupinu soustřeďující se na formulování vztahu globálního počínání 
a dopadu na město. ana Džokić a Mark neelen ze Stealth vedli kula-
tý stůl soustřeďující se na lokální čin. Lorenzo romito a Giulia Fiocca 
se soustředili na komunitní akt. Celodenní pracovní stoly byly doku-
mentovány na video. nešlo o vytvoření jakéhosi jasného návodu, ale 
především o diskusi o pozici bottom-up procesu v dnešní době.

Účastníci workshopu byli rozděleni na tři skupiny:
Global act, vedoucí workshopu: Gideon Boie (Bavo, Belgie)
Local act, vedoucí workshopu: ana Džo-
kić a Marc neelen (Stealth, nizozemí)
Community act, vedoucí workshopu: Lorenzo ro-
mito a Giulia Fiocca (Stalker, Itálie)

program:
09:30 – 16:00 práce ve skupinách
14:00 – 16:00 prezentace a debata
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U ConnECTor

- UrBan InITIaTIvE, arTIST anD proJECT ConnECTor

květen 2012
Iniciátor: Igor Kovačević, Yvette vašourková

U ConnECTor slouží ke sdílení, motivaci a inspiraci.

Databáze U ConnECTor sdružuje organizace, iniciativy, skupi-
ny a jednotlivce, kteří působí v městském prostoru. Jejich projekty 
jsou různého měřítka, dopadu i časové náročnosti. Je to interaktiv-
ní webová databáze, která nabízí přehled o současné situaci. záro-
veň je to nástrojem ke komunikaci a propojování aktivních aktérů 
v městském prostoru a místem k seznámení se s minulými úspě-
chy a budoucími vizemi lidí s podobnou zkušeností a cílem.

U ConnECTor byl vyvinut jako součást projektu Culburb.
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CULBUrB akupunktury v české republice

květen 2012 – duben 2013, BUDGET 50 000
Laboratory.cz (Cz), praha–psáry

CULBUrB věnuje malou částku peněz (až do výše 50.000 Kč), která 
poslouží jako jednorázová finanční injekce na podporu kvality života 
v obci psáry. rozhodnutí, co se s částkou stane a jak ji nejlépe využít, 
učinili obyvatelé obce na základě všeobecné ankety, která probíha-
la ve dvou kolech. v prvním kole občané navrhovali, jakým způsobem 
a do čeho investovat tuto částku. po vybrání 25 návrhů proběhlo hla-
sování, kterého se zúčastnilo více než jedna třetina obyvatel obce. 
nejvíce hlasů dostal návrh na vybudování hrací a odpočinkové plo-
chy pro teenagery. v současnosti probíhá realizace tohoto záměru.

08. – 16. 09. 2012 UrBan FarMInG oBJECT
Ursula achternkamp / niklas nitzschke (D), praha–psáry

projekt přenáší vesnicko-městské, chovatelsko-pěstitelské trendy 
do suburbie. reaguje na absenci veřejného života v předměstských 
lokalitách. UFo přistálo u rybníku Kukalák a neobyčejní návštěv-
níci, kuřata, která nesou modrá vejce, se přistěhovala do školního 
dvora. po týdenním workshopu autoři a děti ze školy postavili nový 
domov pro speciální kuřata. po odchodu autorů je každý den jed-
no dítě, školák, školačka, pověřeno krmením a staráním se o slepice. 
vajíčka, která slepice snesou, si děti odnášejí jako odměnu domů. 
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13. 10. 2012 aDvEnTUrE oF MEMorIES
Martin rusina / anežka Tkačikova (SK), praha–psáry

projekt vtáhl psárské obyvatele do hry, jejímž cílem bylo odha-
lit pozapomenutá tajemství lokality. na rešerši s dospělými oby-
vateli a dokumentaci mýtů a legend spjatých s obcí navazova-
la hra, ve které děti objevovaly záhady a skládaly příběhy. 

03. 11. 2012 TraIL oF CoUraGE
Matěj al-ali / petr Dub / Tomaš Moravec (Cz), psáry – 
praha

projekt Stezka odvahy usiluje o umělecké zachycení novodobé urbanizace 
psár a Dolních Jirčan a navazujících jevů, jež modelově reprezentu-
jí významnou část společenského obratu v české republice po roce 
1989. Stezku odvahy tvoří síť dvanácti naučných bodů propojujících 
původní jádro obce s nově strukturovanými oblastmi zástavby, které 
byly vybrány s ohledem na typizovaný sídelní charakter. Cílem mapova-
ní konkrétního kontextu a situace obce prostřednictvím informačních 
tabulek na veřejně přístupných místech je především oživení možnos-
ti širšího sociálního dialogu a konfrontace teorie s každodenní sku-
tečností. obsahem jednotlivých zastavení je proto informativní popis 
obecné problematiky příměstských oblastí, plánování jejich rozvoje 
a struktury prostřednictvím odborných textů, jež běžně nejsou sou-
částí veřejného prostoru, ale přesto představují významný poten-
ciál pro zajištění dlouhodobě udržitelný rozvoj celé společnosti. 
přítomní hosté a kmotři jednotlivých stojanů:
Svatopluk Sládeček, architekt
Linda Dostálková, grafická designérka, The Bestseller Creative platform
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Jana Bernartová, studio Kvalitář
Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v praze
Milan Mikuláštík, kurátor, Galerie nTK v praze
petr Šourek, ředitel CorruptTour
Jan Kratochvíl, arTaLK.Cz
regina Loukotová, arChIp
Milan vácha, starosta obce psáry
Martina Běťáková, zástupkyně ředitele školy v psárech
Kateřina vídenová, architektka, Letná sobě
pavel Karous, výtvarník

 
říjen 2012 – duben 2013 IDEaL SaTELLITE
MoBa (Cz), praha-psáry

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz ideálních měst. přitom 
se architekti málokdy ptali občanů a obyvatel přímo, jak si ideální měs-
to představují. rozhodli jsme se otočit tento trend a ptáme se vás, 
obyvatel psár a Dolních Jirčan, jak byste si představovali vaši ideál-
ní obec. My jako architekti se budeme držet vašich námětů a pro vás 
navrhneme vizi psár a Dolních Jirčan. v roce 2012 proběhla první akce 
a projekt bude ukončen v roce 2013 dle původního harmonogramu.
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3.2 návŠTěvnoST v roCE 2012

CULBUrB

pražská magistrála veřejný prostor XXI. století

Shaping Cities CULBUrB

Uconnector

15 850

120

180

2 500
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4. FInanční zprávY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Náklady hlavní činnost  
hospodařská 

činnost

Spotřebované nákupy celkem 184 39
 - Spotřebované materiálu 88 9
 - Spotřeba energie 96 30
 Služby celkem 1444 136
 -  Opravy a udržování 9 2
 -  Cestovné 102
 -  Nákady na reprezentaci 101
 -  Ostatní služby 1 232 134
Osobní náklady 337 60
 - Mzdové náklady 337 60
Ostatní náklady celkem 1620 3
 - Odpis nedobytné pohledavky 1
 - Kursové ztraty 3 1
 - Jiné ostatní náklady 1 617 1
Učtová třída 5 celkem 3585 238

Výnosy hlavní činnost  
hospodařská 

činnost

Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 290
 - Tržby z prodeje služeb 290
Ostatní výnosy celkem 8 2
 - Úroky 1 1
 - Kursovné zisky 7 1
Provozní dotace celkem 3 561
 - Provozní dotace 3 561

Učtová třída 6 celkem 3 569 292

hlavní činnost  
hospodařská 

činnost

Výsledek hospodaření -16 54
Výsledek hospoda ření celkem 38

v tis. Kč
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ROZVAHA

Aktiva
Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k 
poslednímu dni 

účetního 
období

Aktiva celkem 3 463 1 202
 - Odběratelé 656 571
 - Poskytnuté provozní zálohy 26 50
 - Ostatní pohledavky 275
 - Pohledavky za účastniky sdružení 35
 - Pokladna 83 5
 - Bankovní účty 2663 301

Pasiva
Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k 
poslednímu dni 

účetního 
období

 - Účet výsledku hospodaření 38
 - Nerozdělěný získ, neuhrazená ztrata min.let -249 -249
 - Dodavatele 370 253
 - Přijate zálohy 386 386
 - Ostatní daně a poplatky 27
 - Závazky k učastnímu sdružení 93
 - Jiné závazky 2 955 599
 - Dohadné účty pasivní 2 55
Úhrn pasiv 3 464 1 202

v tis. Kč
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5. STaTUTární orGánY a zaMěSTnanCI

Karin Grohmannová - studentka architektury

(*1987, ostrava, česká republika)

urbanity(at)ccea.cz

Studentka Fakulty architektury čvUT v praze. v roce 

2010 obhájila bakalářský titul u arch. Milana hona. 

S CCEa úzce spolupracuje od roku 2009 na projektech 

zaměřených na město a veřejný prostor. Je aktivní 

součástí projektu Culburb. Současně se věnuje výuce 

architektury pro žáky základních a středních škol.

Igor Kovačević – architekt 

kovacevic(at)ccea.cz

(*1973, Brčko, Bosna a hercegovina)

absolvent Fakulty architektury čvUT v praze, obor 

architektura a územní plánování (2000). Dokončil 

doktorské studium na čvUT v praze, obor Teorie 

architektury (disertační práce Jihoslovanští 

architekti vzdělávaní v čechách). Spolu s Yvette 

vašourkovou a Markétou Žáčkovou zakládající člen 

Centra pro středoevropskou architekturu. vedle 

kurátorské činnosti se věnuje architektonické 

tvorbě v rámci platformy MoBa, kterou založil 

spolu s Yvette vašourkovou (www.moba.name).
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Yvette vašourková - architektka

vasourkova(at)ccea.cz

(*1976, Brno, česká republika)

absolventka Fakulty architektury čvUT v praze, obor 

architektura a územní plánování (2001) a postgra-

duálního studia na Berlage Institutu v rotterda-

mu, nizozemí (2005–2007). Spolu s Igorem Kova-

čevićem a Markétou Žáčkovou zakládající členka 

Centra pro středoevropskou architekturu. vedle 

kurátorské činnosti se věnuje architektonické tvor-

bě v rámci platformy MoBa, kterou založila spolu 

s Igorem Kovačevićem. Je členkou redakční rady 

časopisu Era 21. od roku 2007 vede ateliér první-

ho ročníku na Fakultě architektury čvUT v praze.

Klára Mergerová – teoretička umění

(*1985, praha, česká republika)

mergerova(at)ccea.cz

absolventka vysoké školy uměleckoprůmyslové 

v praze, obor Teorie umění, architektury a designu 

(2011). vystudovala Univerzitu Denise Diderota 

v pařiži v letech 2005–2008 a v současnosti studuje 

postgraduální program Dějiny a teorie architektury 

na Fakultě architektury čvUT v praze. od roku 

2009 vede v občanském sdružení Czechdesign.cz 

designérskou soutěž Mladý obal. v CCEa pracuje 

jako koordinátorka projektu CULBUrB. 
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Barbora Šimonová – architektka

(*1982, Brno, česká republika)

simonova(at)ccea.cz

absolventka Fakulty architektury vUT Brno (2006) 

v současnosti v rámci ph.D programu se věnuje 

výzkumu autorských textů praktikujících architektů. 

od roku 2009 studuje na Škole architektury Emila 

přikryla na akademii výtvarných umění v praze. v CCEa 

pracuje na výzkumu a dokumentačním záznamu.
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5.1 EXTErnISTé

Barbora pivoňková – fotografka 

Béla remák – fotograf 

Elena Majbová – socioložka 

Eva Srnová – překladatelka 

Jan Látal – fotograf

ondřej Gavalda – grafik 

richard Cedzo – překladatel 

Urban Jeriha – architekt 

zoran Kovačević – fotograf 

Kateřina Šrámková - architektka
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6. proJEKTY přIpravované CCEa v roCE 
2013

CULBUrB – CULTUraL aCUpUnCTUrE TrEaTMEnT  
For SUBUrBS
Strategický mezinárodní projekt, který prostřednictvím tzv. aku-

punkturních zásahů ve formě uměleckých intervencí řeší problema-

tiku aktivizace veřejného prostoru v tzv. suburbiích (příměstských 

částech). nekontrolovatelný růst předměstí přinesl velký problém spo-

jený s neaktivním nebo přímo chybějícím veřejným prostorem. 

MaGISTráLa = nová praŽSKá TříDa
pokračování dlouhodobé iniciativy pražských občanských sdružení ve spo-

lupráci s městskými částmi a hlavním městem praha. Kulturní projekt šir-

ší osvěty obyvatel a návštěvníků prahy týkající se humanizace magistrály.

Trať GaLErIí - nEGrELLIho vIaDUKT
apropriace veřejného prostoru za pomoci umění. Kultura a kreati-

vita odpovídají na zprávu o technické rekonstrukci pražské kultur-

ní památky a táží se po jejím přesahu do veřejného prostoru.
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