18. – 19. 9. 2014
PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
O MĚSTOTVORNÉM VÝZNAMU
KULTURY V PRAZE

CONFERENCE ABOUT THE ROLE
OF CULTURE FOR DEVELOPMENT
OF PRAGUE

Chce-li Praha být atraktivní
metropolí, měla by pěstovat
kulturu jako nepostradatelný
městotvorný faktor, a to
nejen v centru, ale i ve
svých okrajových lokalitách.
If Prague wants to be an
attractive metropolitan city,
it has to treat its culture as
an essential city-building
factor not only in the
city centre but also in its
peripheries.

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ UDĚLIL PRIMÁTOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TOMÁŠ
HUDEČEK A NÁMĚSTEK PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÁCLAV NOVOTNÝ.
THE CONFERENCE IS ORGANISED UNDER PATRONAGE OF TOMÁŠ HUDEČEK, MAYOR
OF PRAGUE AND VÁCLAV NOVOTNÝ, VICE MAYOR OF PRAGUE.

ÚVOD — INTRODUCTION

Název konference Praga Caput Cultura vychází ze středověkého přívlastku
Praga Caput Regni (Praha hlava království), který je od roku 1518 vyznačen
na Staroměstské radnici. Jak název napovídá, Praha zastává vedoucí pozici
v kulturním dění země. Zůstává však otázkou, do jaké míry může město tuto pozici
podporovat a kulturu účinně rozvíjet tak, aby byla kvalitní, ale zároveň dostupná
všem. Účelem konference je proto pokládat otázky týkající se kulturní politiky
Prahy a hledat odpovědi, jak mohou orgány města tyto otázky řešit.
Konference je součástí festivalu Street for Art 2014, který je posledním ročníkem
sedmiletého cyklu hledání významu lokální kultury pro život v okrajových částech
Prahy.
The title of the conference Praga Caput Cultura was created after the historical
formula Praga Caput Regni (Prague the Head of the Kingdom) which is inscribed
at the Old Town Hall since 1518. As the title of the conference indicates, Prague is
a cultural hub of the country. However, what is the role of the city government in
terms of supporting the cultural sector and developing high quality culture and
arts accessible to everyone? The main purpose of the conference is to ask questions
about cultural policy of Prague and search for answers and ways how can the local
government react on existing problems.
The conference is a part of Street for Art festival, which is a festival about the arts
and culture in peripheries. It covers topics such as art in public space, local culture,
arts participation, community arts and cultural development not only in the city
centre but also in the peripheral areas of Prague.
www.streetforart.cz
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„Život města tvoří lidé. A to, co životu dává lidský rozměr, je kultura – v nejširším
pojetí smyslu tohoto slova – od výsostného uměleckého aktu až po komunitní
aktivitu v místě bydliště. Aby město mohlo být živé, tedy funkční, musí
podporovat svou kulturu v celé její šíři. A aby ji mohlo podporovat, musí splnit tři
základní podmínky: uvědomit si, co je a v čem tkví její potenciál, nastavit směr,
kterým se má ubírat a dát prostor dialogu, na kterém kultura (a život města) stojí.
Věřím, že tato konference přispěje ke splnění všech tří podmínek.“
„It is its people who create the life of a city. And it is culture which adds a human
dimension to life; in the broadest conception of the word’s meaning – from
a supreme work of art down to communal activity in the local area. A city has to
support culture in all its breadth in order to be alive, and thus functional. And it
has to meet three basic conditions to support it: to realise its potential and what it
consists in, to set a direction of its course, and to create space for a dialogue which
is the foundation of culture and the life of a city. I believe that this conference will
contribute to meeting all three conditions.”

Tomáš Hudeček
primátor hlavního města Prahy
Mayor of Prague

„Kulturu považuji za důležitý nástroj podpory dialogu s obyvateli městské části.
Na Praze 14 se nesnažíme kulturu dovážet, ale podporovat její bujení ve všech
lokalitách. Pokud zároveň budeme schopni zajistit dostatečnou infrastrukturu –
např. v podobě zázemí pro komunitní setkávání – a vhodné nástroje její podpory
– jako např. mikrogranty nebo půjčovnu volnočasového vybavení – dokážeme
takové kulturní dění udržet i dlouhodobě. Pak bude život na Praze 14 nejen
veselejší, ale i kvalitnější.“
„I consider culture an important tool in fostering a dialogue with the residents
of the city district. We do not try to import culture in Prague 14, but rather to
facilitate its growth in all localities. If we are, at the same time, able to provide
adequate infrastructure – e.g. proper environment for community gatherings
– and appropriate tools for its support – e.g. microgrants or the rental services
for leisure activities –, we will be able to sustain such cultural activities even
in the long run. Life in Prague 14 will then be not only happier, but also more
wholesome.“

Radek Vondra
starosta MČ Praha 14
Mayor of City District Prague 14
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„Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl pověřen Radou hl. m. Prahy, aby
zpracoval strategii rozvoje kultury v metropoli. Proto je nezbytné začít otevřeně
a fundovaně diskutovat o výzvách a nadějích pražské kultury. Rámcem pro tyto
úvahy bude nový strategický plán Prahy a ostatní koncepční dokumenty, které
naznačují priority pražského rozvoje. Teď nastal čas tyto expertní dokumenty
implementovat do praxe a začít Prahu oživovat.“
“The Institute for Planning and Development of the City of Prague was
commissioned by Prague City Council to elaborate a strategy for the development
of culture in the city. That is why it is necessary to begin in an open and
sophisticated way to discuss the challenges and prospects of Prague culture.
The framework for these considerations will be a new strategic plan for Prague and
other documents, which suggest the priorities of the development of Prague. The
time has now come to implement these expert documents in practice and to start
to enliven Prague.”

Tomáš Ctibor
pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy
charged with the direction of The Institute for Planning and Development of the
City of Prague

„Jsem upřímně rád, že se diskuse o strategickém významu kultury pro Prahu,
za účasti zahraničních i tuzemských teoretiků, zástupců správy města, ředitelů
městských i lokálních kulturních institucí, neziskových organizací, ziskových
producentů, umělců... koná na Praze 14 na sídlišti Černý Most.“
“I am sincerely happy that a discussion about the strategic importance of culture
for Prague, with the participation of international as well as national theoreticians,
representatives of the administration of the city, the directors of municipal and
local cultural institutions, non-profit organisations, for-profit producers, artists,
and others, takes place in Prague 14 in the Černý Most area.”

David Kašpar

ředitel festivalu Street for Art
Director of the Street for Art festival
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PROGRAM DEN I. — PROGRAMME DAY I.

18/9/2014 
9: 30 Z A H Á JENÍ / OP ENING
David Kašpar / Tomáš Ctibor / Václav Novotný

PA NEL OVÁ DISKUZE I.
PA NEL DISCUSSION I.
Čím je kultura pro město? Výkladní skříní, obchodním artiklem nebo
životadárnou složkou aktivující jeho obyvatele? Cílem panelové diskuse je
představit různé pohledy na roli kultury ve městě. What is the role of arts and
culture in a city development? Do we understand arts and culture as a showcase,
a product for sale or a life-giving element which activates citizens? The purpose
of this panel is to present different perspectives on the role of arts and culture in
a city development.
Diskutující / Panel speakers:

Weston Stacey
Výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR / Executive Director of the American
Chamber of Commerce
Ernst Woller
Radní města Vídně, předseda komise pro vědu a kulturu / Chairman of the Municipal
Committee of Science and Culture in Vienna
Krzysztof Nawratek
Vedoucí programu Master of Architecture, Fakulta Architektury, designu a životního
prostředí, University of Plymouth / Master of Architecture Programme Leader,
Plymouth University
Jiří Fajt
Generální ředitel Národní galerie v Praze / Director general of the National Gallery in
Prague

Moderuje / Presented by:

Petr Vizina
Vedoucí zpravodajské redakce kultury České televize / Head of the culture newsroom
of Czech Television
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PROGRAM DEN I. — PROGRAMME DAY I.

11: 15 P
 A NEL OVÁ DISKUZE II.
PA NEL DISCUSSION II.
Kde se protíná kultura Pražanů a kultura návštěvníků Prahy? Existuje způsob,
jak nalákat návštěvníky na jedinečnost města/místa a zároveň nezadusit jeho
přirozenost? Cílem panelu je najít inspiraci, jak propojit svět návštěvníků
a lokálních kulturních organizací v Praze. Culture of the locals and culture of
the tourists. Is there a way how to attract visitors to a specific place and not to
intervene into its nature? The purpose of this panel is to find inspiration for
linking tourists and grassroots arts organisations in Prague.
Diskutující / Panel speakers:

Andrea Kostner
Zástupkyně ředitele oddělení Content Management & Production, Rada pro turismus
města Vídně / Deputy Director of Content Management & Production at the Vienna
Tourist Board
Václav Novotný
Radní hl. m. Prahy, předseda Komise hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti
cestovního ruchu / Member of Prague City Council, Chairman of Committee for grants
in tourism
Šárka Tittelbachová
Vedoucí katedry cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní v Praze, předsedkyně
správní rady CzechIt, o.p.s. / Chair of Tourism department at the University of
Business in Prague
Petr Šourek
Pionýr korupčního turismu / Corruption tourism pioneer

Moderuje / Presented by

Pavlína Kvapilová
Novinářka, moderátorka, konzultantka / Journalist, Writer, presenter, consultant &
visual artist
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PROGRAM DEN I. — PROGRAMME DAY I.

13 : 30 P A NEL OVÁ DISKUZE III. / PA NEL DISCUSSION III.
Co je to umění ve veřejném prostoru? Spočívá definice veřejného a soukromého
majetku pouze ve vlastnickém právu? Kdo by měl nést zodpovědnost za veřejný
prostor a proces jeho náplňování/využívání umělci? Panel reaguje na potřebu
sladit práci umělců ve veřejném prostoru se zájmy města Prahy a jeho a občanů.
What does arts-in-public-spaces mean? Does the definition of public and private
property only relate to the ownership rights? Who should be in charge of cultivating
public spaces and coordinating the process of artistic intervention? The panel reacts
on the need to coordinate interests of artists, Prague residents and other stakeholders.
Diskutující / Panel speakers:

Martina Taig
Ředitelka KÖR (Kunst im Öffentlichen Raum, Umění ve veřejném prostoru) / Head of
KÖR (Arts in urban public spaces)
Benjamin Foerster-Baldenius
Architekt s přesahy do performance, člen Raumlaborberlin / Performing architect,
Raumlaborberlin
Harry Sachs
Umělec (KUNSTrePUBLIK Collective) a spoluzakladatel Zentrum für Kunst und
Urbanistik, Centrum pro umění a urbanismus / Artist – KUNSTrePUBLIK Collective
and Co-Founder of ZK/U – Center for Art and Urbanistics
Marcela Straková
Kulturní manažerka, fundraiserka a kurátorka, výkonná ředitelka Pražského
Quadriennale 2015 / Cultural manager, fundraiser and a curator, Managing Director
of Prague Quadriennal 2015

Moderuje / Presented by:

Šárka Havlíčková
Programová ředitelka projektu Plzeň 2015 – EHMK (aktuálně na rodičovské dovolené)
Programme Director of Pilsen 2015 – ECoC (currently on maternity leave)

15 :00 SEMIN Á Ř I. / WOR K ING SE SSION I.
Oficiální diskusní platforma kulturního sektoru v Praze
Official discussion platform on arts and culture in Prague
Seminář navazuje na panelovou diskuzi I.
Follow-up to panel discussion I.
Hlavní město Praha zatím nezavedlo způsob, jak vést diskuzi o aktuálních
tématech týkajících se kulturního sektoru. Myslíte si, že by taková diskuse byla
přínosem pro kulturní sektor? Jaká by měla být forma této diskuse? Kdo by měl
takovou diskuzi zaštiťovat a jakým způsobem by její obsah měl být reflektován
vedením města?
So far the City of Prague has not established a platform for public discussion
about current issues of Prague’s cultural sector. Could the culture sector in Prague
benefit from a formal discussion platform? Who should convene such project and
how should the city government reflect on the outcomes?
Vedoucí semináře / working session led by:
Lukáš Jiřička & Petr Vizina
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků
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PROGRAM DEN I. — PROGRAMME DAY I.

15 :00 SEMIN Á Ř II. / WOR K ING SE SSION II.
Jak nalézt efektivní nástroj komunikace s návštěvníky metropole a usnadnit jim
cestu k opravdové Praze?
How to find a good way of communication and help tourists to explore the real
Prague?
Seminář navazuje na panelovou diskuzi II.
Follow-up to panel discussion II.
Ústředním tématem pracovního setkání bude zprostředkování kontaktu
návštěvníků s kulturou v městských částech Prahy. Pracovní skupina bude hledat
společná řešení vedoucí k rovnováze mezi potřebami návštěvníků, nabídkou
kulturních organizací a nástroji městské správy cestovního ruchu.
The main theme of the working session is a search for an intermediary of visitors’
contact with culture and arts outside the city centre. The working session should
also search for a solution of an on-going problem – balancing the needs of tourists
and grassroots arts organisations.
Vedoucí semináře / working session led by:
Andrea Kostner & Šárka Tittelbachová
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků

15 :00 SEMIN Á Ř III. / WOR K ING SE SSION III.
Jak podporovat a šetrně koordinovat umění ve veřejném prostoru?
What is the right approach to support of the arts in public spaces?
Seminář navazuje na panelovou diskuzi III.
Follow-up to panel discussion III.
Veřejný prostor je dějištěm města. Umění a kultura jsou jeho důležitou součástí.
Potřebuje Praha koordinátora, jehož úkolem by bylo propojovat úřady s umělci
a umělce s úřady, pomáhat vzájemné komunikaci a iniciovat vznik nových
uměleckých projektů v ulicích? Součástí setkání je diskuse o mantinelech pro
svobodné umění ve veřejném prostoru.
Public space is the main performance stage of a city and arts and culture are its
essential element. Does Prague need a new officer whose agenda will involve
linking artists with the city departments, broking the communication and initiate
creation of new artistic projects in the streets? A discussion about the limits of
freedom of creation in public spaces will be part of this session.
Vedoucí semináře / working session led by:
Benjamin Foerster Baldenius & Marcela Straková
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků
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PROGRAM DEN II. — PROGRAMME DAY II.

19/9/2014
9: 30 Z A H Á JENÍ / OP ENING
David Kašpar / Tomáš Hudeček / Radek Vondra

PA NEL OVÁ DISKUZE I.
PA NEL DISCUSSION I.
O kultuře v městských částech Prahy. V čem tkví rozvoj lokální kultury? Existuje
možnost, jak projevy lokální kultury podporovat či iniciovat? Příklady z praxe
napovídají, že lze pěstovat kulturu i jinde než v centru Prahy. Jaké jsou možnosti
a meze lokální kultury? Čím je lokální kultura v Praze specifická?
About culture and arts in the districts of Prague. What are the key elements of
local culture development? What is the best approach to support collaboration of
local culture initiatives? Examples of good practice have shown that it is possible
to develop outstanding arts and culture projects outside the city centre. What are
the limits and opportunities of local, grassroots culture and arts and what are the
specific features of local culture?
Diskutující / Panel speakers:

Roland Zarzycki
Zakladatel 2B Fair Foundation / Founder of 2B Fair Foundation
James Thomas
Ředitel Hackney Music Service, městská část Hackney, Londýn
Head of Hackney Music Service, London
Radek Vondra
Starosta MČ Praha 14 / Mayor of city district Prague 14
Michal Křivohlávek
Pracovník pro komunikaci s občanskými sdruženími, MČ Praha 10
Officer for local civic initiatives, city district of Prague 10

Moderuje / Presented by:

Olga Škochová
Konzultantka v oblasti kulturní politiky / Senior consultant in cultural policy
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PROGRAM DEN II. — PROGRAMME DAY II.

11: 15 P
 A NEL OVÁ DISKUZE II.
PA NEL DISCUSSION II.
Jaké jsou možnosti strategického plánování kultury? Jaká data jsou užitečná
k vytváření úspěšných strategických rozhodnutí v oblasti kultury a jaké analýzy
přinášejí nejlepší podklady pro evaluaci současného stavu? Jaké jsou limity
strategického plánování založené pouze na datech?
What are the opportunities of strategic planning for culture sector? What kind of
data provide the most useful evidence for strategic planning in arts and culture
sector and which analyses allow the policy makers to evaluate the status quo?
What are the limits of strategic planning based primarily on evidence?
Diskutující / Panel speakers:

James Doeser
Zakladatel projektu Culture Case, bývalý pracovník oddělení výzkumu Arts
Council England / Founder of Culture Case project, former member of Research &
Development department of Arts Council England
Lia Ghilardi
Zakladatelka a ředitelka Noema Culture and Place Mapping
Founder and director of Noema Culture and Place Mapping
Jaroslav Novák
Vedoucí oddělení vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení, Český
statistický úřad
Head of education, health, culture and social security statistics section, Czech
statistical office
Eva Žáková
Ředitelka Institutu Umění / Head of Arts Institute

Moderuje / Presented by:

Petr Návrat
Odborný konzultant v oblasti regenerace měst, spoluzakladatel ONplan – Oh & Návrat
Joint Planning Laboratory / Consultant in urban regeneration, co-founder of ONplan
– Oh & Návrat Joint Planning Laboratory
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PROGRAM DEN II. — PROGRAMME DAY II.

13 : 30 P A NEL OVÁ DISKUZE III.
PA NEL DISCUSSION III.
Možnosti a meze podnikání v kreativních odvětvích v Praze. Panelová diskuse se
bude věnovat významu podnikatelských subjektů v kreativním sektoru pro město.
Proč a jak by mělo město podporovat podnikání v kreativním sektoru? V čem se
podnikání v kreativním sektoru liší od ostatních druhů podnikání? Jakou roli
hrají občané při vytváření kulturního produktu? Jaké jsou možnosti a přínos
vytváření kreativních inkubátorů?
What does the post-creative city look like? After the creative city, what does ‘good’
cultural work look like? How might cultural and creative work contribute to the
social economy of the city? How might cultural collaboration and cooperation restructure the cultural economy of the city? What role do citizens and participants
play in cultural co-creation?
Diskutující / Panel speakers:

Calvin Taylor
Profesor kreativní ekonomie na University of Leeds
Chair in Cultural Economy, University of Leeds
Jana Vinšová
Generální ředitelka CZECHDESIGN / Chief Executive Officer CZECHDESIGN
Petr Suška
Ředitel Art Studia Bubec o.p.s. / Director of Art Studia Bubec o.p.s.
Erik Geuss
Vedoucí odboru podnikatelských aktivit / Head of Business Activities Department,
City of Prague

Moderuje / Presented by:

Milota Sidorová
Programová koordinátorka reSITE / Programme co-ordinator of reSITE

15 :00 SEMIN Á Ř I. / WOR K ING SE SSION I.
Spolupráce (nejen) kulturních organizací v městských částech
Networking and collaboration (not only) in arts and culture within city districts of
Prague
Seminář navazuje na panelovou diskuzi I.
Follow-up to panel discussion I.
Jakými nástroji může město přispět k podpoře kulturního dialogu ve svých
lokalitách? V čem tkví přínos spolupráce kulturních organizací v rámci městských
částí a specifických lokalit? Jak je možné odstranit bariéry této spolupráce a pomoci
vniku lokálních sítí? Pracovní skupina se specializuje na hledání možností podpory
a iniciace lokálních kulturních sítí.
Which tools can the city government use to support mutual discussion between
culture and arts organisations in each district of the city? What is the key element of
collaboration of the arts and culture organisations within specific districts of Prague
and local neighborhoods? What are the barriers of collaboration and how can they be
withdrawn? What is the best approach to use local networks to work within a specific
area? The working session focuses on opportunities for support of local arts and
culture networks.
Vedoucí semináře / working session led by:
James Thomas & Michal Křivohlávek
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků
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PROGRAM DEN II. — PROGRAMME DAY II.

15 :00 SEMIN Á Ř II. / WOR K ING SE SSION II.
Výzkum kulturního sektoru pro strategické plánování
Research in cultural sector for strategic planning and cultural policy
Seminář navazuje na panelovou diskuzi II.
Follow-up to panel discussion II.
Jak správně mapovat kulturní infrastrukturu v Praze? Jaké analýzy městu
chybí, aby mohlo úspěšně reagovat na potřeby kulturního sektoru? Jakou roli
ve strategickém plánování hraje výzkum potřeb publika? Pracovní skupina pod
vedením Jamese Doesera a Liy Ghilardi se zaměřuje na představení výzkumu
kulturního sektoru pro strategické plánování ve Velké Británii s aplikací na
prostředí ČR/Prahy.
What is the best research approach to mapping of cultural assets in Prague? What
kind of analyses does the city need to react on the needs of cultural sector? What is
the role of audience research and audience segmentation in strategic planning in
the arts and culture? Working session focuses on introducing British approaches
and research methods to strategic planning with reflections on the Czech/Prague
context.
Vedoucí semináře / working session led by:
James Doeser & Lia Ghilardi
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků

15 :00 SEMIN Á Ř III. / WOR K ING SE SSION III.
Podpora rozvoje podnikání v kreativních odvětvích v Praze
Support of the development of creative entrepreneruship and nurturing its impact
on the city development
Seminář navazuje na panelovou diskuzi III.
Follow-up to panel discussion III.
Kreativní odvětví reprezentují současný trend v rozvoji ekonomiky. Jejich
hybatelem je tvůrčí proces. Myslíte si, že by si tato odvětví zasloužila svého
koordinátora? Měl by být zaměstnancem magistrátu či fungovat zcela nezávisle?
Pod který odbor/sekci veřejné správy by měl takový koordinátor patřit? Seminář
pod vedením Calvina Taylora (University of Leeds) bude zaměřen na hledání cesty
k úspěšnému rozvoji podnikání v kreativních odvětvích v Praze. Představeny
budou příklady dobré praxe ze zahraničí.
Does Prague need a new officer to be in charge of representing interests of creative
businesses? Should the officer for creative entrepreneurship be employed by the
city council or should it be rather an independent professional? Which city council
department should be this officer employed at? This working session will search
for a successful development of creative entrepreneurship in Prague. Examples of
good practice from other countries will be presented during this session.
Vedoucí semináře / working session led by:
Calvin Taylor & Jana Vinšová
Délka / duration: 135 minut / 135 minutes (15 minut přestávka / 15 minutes break)
Místo / location: ZŠ Bratří Venclíků
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HOSTÉ / SPE AKERS

Benjamin Foerster-Baldenius

Architekt s přesahy do performance, člen Raumlaborberlin
Performing architect, member of Raumlaborberlin
Benjamin se narodil v roce 1968, studoval architekturu v Berlíně (Technische
Universität Berlin, die Hochschule der Künste) a v Kodani (Kunstakademiet).
Od roku1999 pracuje jako architekt s přesahy do performance se skupinou
Raumlaborberlin. V letech 2010 až 2011 pracoval jako hostující profesor na
Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a v následujícím roce jako profesor
na Kunsthochschule Berlin-Weissensee. Bejamin byl uměleckým ředitelem řady
významných projektů, mezi nimiž jsou napříkad Childrencity v Halle/Salle; festival
Hotel Neustadt v Halle/Saale; Fasadenrepublik a Volkspalast/der Berg, Palác
republiky, Berlín; Dolmusch Xpress, Berlín Kreuzberg; Orbit, divadlo ve Freiburku;
festival AusFlugHafenSicht, Theater der Welt na letišti v Lipsku; výstava Promising
Land na Biennále v Liverpoolu; výstava Die große Weltausstellung 2012 na
bývalém letišti Tempelhof v Berlíně; Hotel Shabbyshabby pro Theater der Welt 2014
v Mannheimu a další. Podílel se na scénografii divadelních a tanečních představení
v Berlíně a Kolíně a dále v roce 2012 na prezentaci na Biennále v Šanghaji.
V současné době připravuje výstavu na téma migrace v Deutsches Hygiene
Museum Dresden. Je nositelem ceny Maxe Tauta, UdK Berlin 1999 and ceny Ericha
Schellinga za inovativní architekturu z roku 2005.

James Doeser

Zakladatel projektu Culture Case, bývalý pracovník oddělení výzkumu Arts
Council England / Founder of Culture Case project, former member of Research
& Development department of Arts Council England
James Doeser vystudoval archeologii, jíž se věnoval v rámci svého působení
v Council for British Archeology, kde se soustředil na projekty práce s veřejností.
V současné době pracuje jako výzkumný pracovník, autor a konzultant na volné
noze s primárním zaměřením na oblast umění a kultury. V uplynulých letech
spolupracoval s řadou univerzit, vládních organizací a kulturních organizací. Do
roku 2013 byl členem týmu výzkumného oddělení Arts Council England, kde
po dobu tří let vedl řadu výzkumných projektů v různých oblastech kulturního
sektoru. V roce 2012 úspěšně dokončil významný projekt s použitím několika
výzkumných metod, jež se věnoval zkoumání hodnoty knihoven 21. století pro
britskou veřejnost. Ve své doktorské práci se zaměřil na politiku památkové péče
ve Spojeném království. V současné době mimo jiné působí v poradním výboru
mezinárodního recenzovaného periodika Cultural Trends.

Jiří Fajt

Generální ředitel Národní galerie v Praze
Director general of the National Gallery in Prague
Jiří Fajt se narodil v roce 1960, přednáší na univerzitách v Praze a Berlíně, je autorem
řady expozic a výstav, např. Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV.
(Praha, klášter sv. Anežky České 1997 – 1998), Karel IV., císař z Boží milosti (New
York, Metropolitan Museum of Art – Praha, Pražský hrad 2005 – 2006) nebo mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica, kultura a umění ve střední Evropě
za vlády Jagellonců 1387 – 1576 (Kutná Hora – Varšava – Potsdam 2012 – 2013). Po
roce 1989 ukončil studium dějin umění na Karlově univerzitě v Praze a od roku 1994
do roku 2000 působil jako ředitel Starých sbírek Národní galerie v Praze. V letech
2000 – 2014 působil jako vedoucí projektů na Vědeckovýzkumném institutu pro
dějiny a kulturu středovýchodní Evropy při univerzitě v Lipsku (GWZO). Od července
2014 stojí v čele Národní galerie v Praze. Jiří Fajt disponuje rozsáhlou vědeckou, publikační i ediční činností v České republice i zahraničí, kromě jiného je autorem koncepce
a hlavním editorem ediční řady Studia Jagellonica Lipsiensia (Thorbecke Verlag
Ostfildern), jakož i chystané devítisvazkové Rukověti dějin umění středovýchodní
Evropy (Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, Deutscher Kunstverlag München-Berlin). V současnosti připravuje knihu o Norimberku ve 14. století
(Deutscher Kunstverlag München-Berlin), výstavu Fantastické světy a umění tzv.
Podunajské školy (Frankfurt/Main, Städel a Liebieghaus – Wien, Kunsthistorisches
Museum 2015 – 2016) a další.
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Erik Geuss

Ředitel Oddělení podnikatelských aktivit Magistrátu hlavního města Prahy
Head of Business Activities Department, City of Prague
Ing. Erik Geuss, PhD. je ředitelem Odboru podnikatelských aktivit Magistrátu hl.
m. Prahy, do jehož gesce spadá podpora podnikání a inovací a správa majetkového
portfolia hl. m. Prahy. Ve státní správě začínal na Ministerstvu životního prostředí
České republiky jako referent, na tomto ministerstvu vykonával později též
pozice ředitel odboru, náměstka a poradce ministra. Dále zastával významné
pozice v soukromé sféře i státní správě jako například náměstka ministra
průmyslu a obchodu za doby předsednictví ČR v EU a 1. místopředsedu Českého
statistického úřadu. Absolvoval zahraniční stáže v Nizozemí, USA, Kanadě a byl
zástupcem ČR v četných orgánech a pracovních skupinách OECD, OSN a EK.
Vedle pracovních povinností se dlouhodobě věnuje odborné problematice na
akademické úrovni a vykonává pedagogickou činnosti na ČVUT a VŠE.

Lia Ghilardi

Zakladatelka a ředitelka Noema Culture and Place Mapping
Founder and director of Noema Culture and Place Mapping
Všestranně kreativní žena. Lia je zakladatelkou Noema Culture and Place
Mapping, britské organizace, která se pohybuje v mezinárodním kontextu
a navrhuje procesy integrovaného utváření místa a projektů kulturního plánování.
Má přes dvacet let zkušeností s prací s občanskými leadery, komunitními
organizacemi, městskými plánovači, architekty a kulturními organizacemi, které
vede k tomu, aby vytvořili nová řešení problémů, se kterými se současná města
potýkají. Vystudovala bakalářský obor urbánní sociologie na univerzitě v Turíně,
získala magisterský titul na City University London a je držitelkou Diploma in
Creative Thinking Techniques z Edward de Bono School, Malta.
V současnosti přednáší modul Cultural Planning na City University London. Je
dále členkou organizace Academy of Urbanism ve Velké Británii, sítě významných
odborníků a profesionálů, kteří se zabývají přetvářením měst v příjemnější,
krásná a spravedlivá místa pro život.

Šárka Havlíčková

Kulturní manažerka, programová ředitelka projektu Plzeň 2015 – EHMK
(aktuálně na rodičovské dovolené)
Cultural manager, programme Director of Pilsen 2015 – EcoC (currently on
maternity leave)
Šárka Havlíčková vystudovala obor užitá malba na SUPŠ Praha a scénografii
alternativního a loutkového divadla na DAMU Praha. Od poloviny 90. let se
účastnila aktivit uměleckého sdružení mamapapa a mezinárodního festivalu 4+4
dny v pohybu, které uvedly do českého prostředí fenomén „site specific“ (divadlo
v netradičních prostorách). V letech 2003 – 2010 byla dramaturgyní a uměleckou
ředitelkou pražského divadla Alfred ve dvoře, kam původně nastoupila „dočasně“
jako krizová manažerka. V letech 2009 – 2013 byla členkou výkonného výboru
OISTAT (světové organizace scénografů a divadelních techniků) se sídlem na
Taiwanu; podílela se na založení české sítě pro cirkulaci živého umění Nová síť, ze
které se v průběhu sedmi let stal evropský networking s názvem DNA (Development
of New Art). Dále je spoluzakladatelkou sdružení Iniciativa pro kulturu, do níž při
jejím založení v roce 2005 vstoupilo na 40 kulturních organizací České republiky
a jednou z iniciátorek vzniku neformální občanské platformy Za Česko kulturní. Od
roku 2008 se jako externí konzultant podílela na vzniku Programu rozvoje kultury
města Plzně 2009 – 2019; a dále jako odborná poradkyně v rámci kandidatury
města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V roce 2010 ji vláda USA
vybrala do prestižního mezinárodního programu International Visitors Leadership
Program, jehož cílem je podchytit po celém světě osobnosti, které mají potenciál
stát se v domácím prostředí lídry ve svých oborech. Šárka Havlíčková obdržela
v roce 2012 cenu Česká divadelní DNA za podporu, rozvoj a přínos oboru nového
divadla v České republice i v zahraničí. V roce 2012 také začala vykonávat funkci
programové ředitelky Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.
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Lukáš Jiřička

Divadelní dramaturg, režisér radioartových kompozic
Theatre director, radio-art compositions producer
Lukáš Jiřička se narodil v roce 1979, studoval komparatistiku na FF UK
a dramaturgii na DAMU v Praze. Působí jako divadelní dramaturg, režisér
radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista (A2, HIS
Voice, Respekt, Hospodářské noviny). Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou,
Ondřejem Davidem, Janem-Tage Küglingem /DE/, Edit Kadlor /HU-NL/
a Magdou Stojowskou, choreografickým duem VerTeDance, tanečním souborem
420people a tvůrcem experimentálních filmů Martinem Ježkem. Na svých
rozhlasových kompozicích spolupracoval mj. se skladateli Robertem Piotrowiczem
/PL/ či Paulem Wirkusem /DE/. Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné“ hudby
Stimul a autorem i editorem knihy Identita v době otřesu – Skici o současném
polském divadle.

Andrea Kostner

Zástupkyně ředitele oddělení Content Management & Production, Rada pro
turismus města Vídně
Deputy Director of Content Management & Production at the Vienna Tourist Board
Andrea Kostner vystudovala obor Communication and Politics na Universität
Wien a má za sebou bohatou praxi v oboru PR a žurnalistiky v Rakousku,
Německu a Velké Británii. Od roku 2006 pracuje pro Vienna Tourist Board jako
zástupkyně ředitele Content Management & Production, současně je manažerkou
týmu Content managementu a dále zodpovídá za strategii digitálních medií. V této
funkci se koncepčně věnuje jak veškerému digitálnímu obsahu souvisejícímu
s Vienna Tourist Board tak jeho prezentaci na sociálních sítích a mobilních
aplikacích. Má za sebou nespočet příspěvků na mezinárodních konferencích
a hostuje jako profesorka na několika rakouských univerzitách zaměřených na
aplikovanou vědu.

Michal Křivohlávek

Pracovník pro komunikaci s občanskými sdruženími, MČ Praha 10
Officer for local civic initiatives, city district of Prague 10
Michal získal magisterský titul i doktorát na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Ve své doktorské práci se věnoval tématu vztahů veřejného prostoru,
jeho vnímání obyvateli města z pohledu antropologie. V letech 2005 – 2006 se
účastnil studijního pobytu na Kodaňské univerzitě na katedře antropologie.
Svou profesní kariéru začínal jako koordinátor festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět organizace Člověk v tísni. Dále se angažoval v řadě
občanských iniciativ a soustředil se především na rozvoj cyklistické dopravy
v Praze, jako programový ředitel a mluvčí sdružení Auto*Mat. Od ledna roku
2013 je zaměstnán na úřadu Městské části Praha 10, kde se zabývá komunikací
s veřejností a občanskými iniciativami, zapojuje veřejnost do diskuse s úřadem,
především v otázkách využití veřejného prostoru. Mluví anglicky a rusky a žije
v Praze na Letné.
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Pavlína Kvapilová
Novinářka, moderátorka, konzultantka
Journalist, Writer, Presenter, Consultant & Visual Artist
Mediální profesionálka s téměř dvěma desetiletími zkušeností coby novinářka
a manažerka. Většinu pracovního života věnovala prostředí veřejných médií.
V letech 2011 – 2013 byla ředitelkou divize ČT Nová média. Předtím mimo jiné
vedla speciály na zpravodajské stanici ČT24 a aktivně se podílela na tvorbě nových
formátů – jako byl například komplexně interaktivní Hyde Park ČT24 (2010).
Ten také moderovala. V dresu Českého rozhlasu působila jako zpravodajka při
EU v Bruselu (2003 – 2005). Je aktivní na mezinárodní scéně, často přednáší
v zahraničí i doma. Vytvořila kurz pro Studia Nových médií Univerzity Karlovy
a do svých projektů zapojuje studenty. Zajímá se o nové trendy a věnuje se také
výtvarnému umění, zejména kaligrafii.

Petr Návrat

Odborný konzultant v oblasti regenerace měst, spoluzakladatel ONplan
– Oh & Návrat Joint Planning Laboratory / Consultant in urban regeneration,
co-founder of ONplan – Oh & Návrat Joint Planning Laboratory
Petr Návrat pracuje na projektech zabývajících se regenerací měst, lokálním
ekonomickým rozvojem a městskou samosprávou. Petr je společníkem v ONplan
– Oh & Návrat Joint Planning Laboratory, kterou založil společně s korejským
urbanistou a městským designerem Doyoungem Oh. Jako dlouhodobý konzultant
rozvojové spolupráce zavedl reformu plánování v severovýchodní části Srí
Lanky. Od roku 2013 je zpátky v Praze, podílel se na přípravě ekonomické
rozvojové strategie nového pražského strategického plánu. V Brně provedl
mapování Kulturních a kreativních průmyslů jako součást studie proveditelnosti
Kreativního centra Brno. V Pardubicích vedl proces přípravy městské strategie
pro rozvoj kultury a kreativity a v Plzni, coby Evropském hlavním městě kultury
2015 radí, jak vytvořit inkubátor pro začínající firmy v kulturních a kreativních
průmyslech. Získal titul MSc v oboru městského plánování na Bartlett School of
Planning, University College London a magisterský titul v oboru ekonomie na VŠE
v Praze.

Krzysztof Nawratek

Vedoucí programu Master of Architecture, Fakulta Architektury, designu
a životního prostředí, University of Plymouth
Master of Architecture Programme Leader, School of Architecture, Design and
Environment, Plymouth University, UK
Krzysztof Nawratek vystudoval architekturu a urbanismus, pracoval v Polsku,
Lotyšsku (Rada města Rigy a NAMS Architecture Office) a Irsku (vedoucí sekce
městského designu, Colin Buchanan). Dále hostoval jako professor na katedře
geografie na University of Latvia a k jeho dalším zkušenostem patří zaměstnání
jako výzkumný pracovník v National Institute for Regional and Spatial Analysis,
Maynooth, Irsko. Angažoval se také jako člen výběrových komisí pro Evropskou
cenu veřejného prostoru (European Prize for Urban Public Space) a pro prezentaci
Polska na Bienále architektury v Benátkách v roce 2014 (Architecture Biennal
in Venice). Považuje se za městského teoretika a je autorem publikací City as
a Political Idea (Plymouth, University of Plymouth Press, 2011) a Holes in the
Whole, Introduction to the Urban Revolutions (Winchester Zero Books, 2012),
publikuje v recenzovaných periodikách a je autorem několika významných kapitol
v odborných publikacích. Mezi nejvýznamnější výzkumná témata, na které se
v současnosti zaměřuje, patří teorie města v kontextu post-sekulární filozofie,
rozvoj (post)socialistických měst, krize neoliberálních městských modelů, vztah
kognitivního kapitalismu, formy města a městská de-industrializace.
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Jaroslav Novák

Vedoucí oddělení vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení,
Český statistický úřad / Head of education, health, culture and social security
statistics section, Czech statistical office
Jaroslav Novák se narodil v roce 1948 a vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze, v pozdějších letech studoval filozofii a ekonomii na Univerzitě Karlově.
V začátcích své profesní kariéry se věnoval finančnímu managementu a účetnictví,
od roku 1982 se věnuje statistice. Jaroslav Novák publikuje v recenzovaných
periodikách a účastní se mezinárodních konferencí, setkání a workshopů. Řadu
let spolupracuje s mezinárodními výzkumnými organizacemi jako Eurostat,
OECD, WB, Unicef atd. Podílí se na organizaci a metodologii statistického
zkoumání v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení,
je spoluautorem Satelitního účtu kultury. Zodpovídá za chod oddělení a metodiku
statistického zkoumání příslušných odvětví. Je jedním z předních odborníků na
oblast kvantitativního zkoumání kreativních odvětví v ČR.

Václav Novotný

Radní hl. m. Prahy, předseda Komise hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti
cestovního ruchu
Member of Prague City Council, Chairman of Committee for grants in tourism
Václav Novotný se narodil v roce 1959, vystudoval Národohospodářskou fakultu
VŠE v Praze v oboru finance a na začátku své profesní kariéry působil např.
v ČSOB, na Středním odborném učilišti či ve Vojenských stavbách na pozicích
finančního managementu. Několik let vedl Pražskou informační službu, pracoval
na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako vedoucí oddělení řízení programu
exportu. Od roku 2009 se politicky angažuje ve straně TOP 09. Od října 2010
působí jako zastupitel Prahy a od listopadu 2011 jako radní.

Harry Sachs

Umělec (KUNSTrePUBLIK Collective) a spoluzakladatel Zentrum für Kunst und
Urbanistik (Centrum pro umění a urbanismus)
Artist / KUNSTrePUBLIK Collective and Co-Founder of ZK/U - Center for Art and
Urbanistics
Harry Sachs se narodil ve Stuttgartu v roce 1974 a v současné době žije v Berlíně.
Studoval výtvarné umění na významné univerzitě Bauhaus a na Hochschule für
Bildende Künste v Hamburku. Od roku 1996 spolupracuje s umělcem Franzem
Hoefnerem. Ve svých rozměrných site-specific instalacích, videích a uměleckých
intervencích do veřejného prostoru adresuje sociální a architektonické stereotypy.
V poslední době uskutečnil několik vlastních i skupinových výstavních projektů
ve Faux Mouvement – Centre d’Art contemporain, Metz, Kunstverein Harburger
Bahnhof, Hamburg, Werkleitzgesellschaft, Halle, Neues Museum, Weimar, La
Biennale di Venezia a dále se podílel na programu řady audiovizuálních festivalů.
Jako spoluzakladatel KUNSTrePUBLIK pracuje od roku 2006 jako kurátor,
umělec, badatel a aktivista ve Skulpturenpark Berlin_Zentrum a v dalších
iniciativách, mezi něž patří Urbane Künste Ruhr, Werkleitz Festival (Halle/Saale,
2010), Jakarta Biennial (2013), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan,
2008) a 5. Berlínské bienniale současného umění (2008). V roce 2012 založil
společně s Philipem Horstem a Mathiasem Einhoffem Centrum pro umění ve
veřejném prostoru (Zentrum für Kunst und Urbanistik – ZK/U) jako platformu
pro umění a urbanistický výzkum v budově bývalého nádraží Berlin-Moabit.
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Milota Sidorová

Koordinátorka mezinárodního urbanistického festivalu reSITE, #mwalker –
žena, která městy kráčí, pozoruje a sdílí, blogerka, hudebnice / Coordinator of the
international festival about urbanism reSITE, #mwalker – the woman who walks
and watches through the cities and shares, she is a blogger and a musician
Milota studovala krajinnou architekturu, grafický design, filmovou produkci,
urbanismus, sociální výzkum a management lidských zdrojů na různých školách
v Evropě, Asii a Americe. Jejím tématem se stalo město a hledání toho, co ho
činí atraktivním pro běžný život i turismus. Je koordinátorkou mezinárodního
festivalu o efektivním městském plánování reSITE, který propojuje designéry,
architekty, neziskové organizace, orgány samosprávy a developery. Svůj klid našla
procházkami po jednom z nejrychlejších míst světa. Její jedinečný pohled na to, co
tvoří New York najdete v blogu #mwalker. Přednáší na domácí i zahraniční půdě.

Weston Stacey

Výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR
Executive Director of the American Chamber of Commerce
Weston Stacey je výkonným ředitelem Americké obchodní komory v ČR od roku
1996. Před tím pracoval jako novinář ve střední Evropě a v USA ve státě Georgia.
Má MBA titul ze školy Thuderbird a bakalářský titul z University of the South. Je
ženatý a má pět dětí.

Marcela Straková

Kulturní manažerka, fundraiserka a kurátorka, výkonná ředitelka Pražského
Quadriennale 2015
Cultural manager, fundraiser and a curator, Managing Director of Prague
Quadriennal 2015
Marcela Straková působí v současné době jako výkonná ředitelka Pražského
Quadriennale 2015. Od roku 2005 se věnuje fundraisingu pro umělecké české
a zahraniční projekty. Na poli současného umění a projektů ve veřejném prostoru
působí jako kurátor a producent. V minulosti působila na Ministerstvu kultury
ČR, v neziskové organizaci Step by Step ČR, o.s., koordinovala program na
podporu aktivního občanství Evropa pro občany, zastupovala české soubory
na Edinburgh Fringe, spolupracovala s Artyčok.TV a další. Patří k zakládajícím
členům 1. street artového a graffiti festivalu NAMES a realizovala několik výstav
a projektů českých street artových umělců v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě
spolupracuje s Českými centry, v roce 2012 řídila České centrum
Stockholm. V letech 2009 – 2013 působila na v Národním divadle, kde realizovala
vlastní koncepci oživení piazzety ND, působila na Nové scéně ND a zodpovídala
za rozvoj publika, doprovodný program, koprodukční projekty, mezinárodní
spolupráci a fundraising NS. Ve volném čase běhá, tančí, cvičí jógu. Je členkou
výkonného týmu komunitní zahrady Prazelenina a má ráda druhé šance.
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Petr Suška

Ředitel Art Studia Bubec o.p.s.
Director of Art Studia Bubec o.p.s.
Petr Suška obdržel bakalářský titul v politologii a ekonomice na
Queen’s University v Kanadě a magisterstký titul v městské ekonomice a plánování
na prestižní London School of Economics. Podílel se na přípravě strategického
plánu hlavního města Prahy, kde měl na starosti kapitolu ekonomického rozvoje
města. Dále se zabývá fiskální strategií a analýzami efektivity hospodaření
města. V minulosti pracoval v soukromém sektoru jako strategický konzultant
velkých rozvojových projektů. Zajímá se o dlouhodobé plánování a zvyšování
konkurenceschopnosti měst a regionů. Je ředitelem Art Studia Bubec o.p.s.

Olga Škochová Bláhová

Odborná konzultantka v oblasti kulturní politiky
Senior consultant in cultural policy
Vystudovala obory, scénografie, divadelní antropologie na Divadelní fakultě
AMU, a externě kreativní komunikaci na Katedře autorské tvorby a pedagogiky
DAMU. V rámci platformy Kvas o.s. se věnuje kulturní politice a participativnímu
kulturnímu plánování pro města v České republice. Spolupracovala a spolupracuje
s městy a obcemi Praha, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Písek, Městská
část Praha 14, Úsilné. Aktuálně se podílí na tvorbě Strategického plánu hlavního
města Prahy a Strategie pro kulturu a kreativitu v Pardubicích. Pro MČ Praha 14
spolupracovala na Strategii pro kulturu, sport a volný čas. Podílela se na přípravě
Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2009 – 2019, který byl připraven
v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Vede diskuse,
workshopy a semináře. Ve spolupráci s Plzní EHMK 2015 a iniciativou Za Česko
kulturní připravila již čtyři ročníky projektu kreativního konferenčního formátu
Kulturquell – Evropský kulturní thinktank a semináře Culture friendly city /
město přátelské kultuře. Je členkou koncepčního týmu Metropolitní ozvučné
desky Primátora Hlavního města Prahy.

Petr Šourek

Pionýr korupčního turismu
Corruption tourism pioneer
Petr Šourek je podnikavý filozof, klasický filolog, překladatel z mnoha jazyků,
divadelní umělec a podnikatel, zakladatel první korupční cestovky na světě
www.corrupttour.com. Více než dva roky vodí domácí i zahraniční turisty po
českých korupčních památkách. Vedle tisíců turistů s ním na korupční túry
vyrazila také světová média, která novou a úspěšnou formu politického turismu
zprostředkovala desítkám milionů lidí po celém světě.
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Martina Taig

Ředitelka KÖR (Kunst im Öffentlichen Raum / Umění ve veřejném prostoru)
Head of KÖR (Arts in urban public spaces)
Martina Taing se narodila roku 1974 v Bavorsku, studovala hospodářské
vědy a management kultury v Augusburgu a Ludwigsburgu. Roku 2005 se
přestěhovala do Vídně a pracovala pro Burgtheater, kde měla na starosti tiskovou
práci a sponzoring. V této oblasti předtím pracovala i v divadle v Magdeburgu
(SRN). V letech 2007 – 2008 pracovala jako referentka pro oblast uměleckých
a kulturních věcí v kanceláři spolkové ministryně pro vzdělávání, umění
a kultury Claudie Schmied. Dále v letech 2009 – 2011 působila jako vedoucí
oddělení sponzoringu a kulturních akcí Uměleckohistorického muzea ve Vídni,
Národopisného muzea a Muzea divadla, kde měla zodpovědnost za všechna
místa muzejního komplexu. Od roku 2012 pracuje jako ředitelka KÖR (Umění ve
veřejném prostoru, s.r.o.), kde má za úkol oživení veřejného prostoru města Vídně
permanentními nebo časově omezenými uměleckými projekty.

Calvin Taylor

Profesor kreativní ekonomie na University of Leeds
Chair in Cultural Economy, University of Leeds
Calvin má vzdělání v politické ekonomii. Vystudoval magisterský titul na City
University London a poté nastoupil na doktorské stadium na University of
Glasgow. Po několika letech praxe v oboru poprvé nastoupil jako přednášející
v akademické sféře a to na Bretton Hall College v devadesátých letech, v roce 2001
přestoupil na Leeds University. Své akademické zájmy soustředí především na
kreativní odvětví jako hybnou sílu kulturní, sociální a ekonomické transformace.
Byl jmenován vedoucím katedry kreativních odvětví na University of Leeds v roce
2008, tato katedra se v roce 2013 přejmenovala na katedru kreativní ekonomie.

James Thomas

Ředitel Hackney Music Service, městská část Hackney, Londýn
Head of Hackney Music Service, London
James Thomas studoval hudbu na Goldsmith College a na University of York,
a věnuje se komunitnímu hudebnímu vzdělávání od roku 1986. James má za sebou
praxi jako hudební režisér, skladatel a muzikant v řadě divadelních a komunitních
projektů. Působil jako koordinátor Lewisham Academy of Music and Partnerships
a komunitní leader na konzervatoři v Blackheath. V roce 2000 byl James
pověřen založením a vedením Instrumental Service v Hackney, kde založil výuku
hudebních nástrojů a zpěvu v rámci městské části a inicioval vznik řady souborů,
příležitostí pro vystupování, prázdninových kurzů, projektů pro děti a mladistvé
a nastavil cesty pro rozvoj skrze spolupráci s dalšími organizacemi v rámci
oblasti. Dále se věnoval profesnímu rozvoji hudebníků, učitelů a poskytovatelů
komunitních kulturních služeb, pracoval s lokálními umělci a vzdělávacími
pracovníky v rámci projektů Creating Sources a SHOWSHOW. V roce 2012
úspěšně vedl rozvoj Hackney Music Education Hub a propojil 25 – 30 lokálních
poskytovatelů v oblasti hudebního vzdělávání za účelem stanovení společných
cílů a ambicí pro vysoce kvalitní hudební rozvoj dětí a mladistvých v rámci
městské části. Skrze sdílení znalostí a zdrojů Hackney dnes disponuje rozsáhlou
sítí organizací, které zaručují přístup mladistvých ke kvalitnímu rozvoji v oblasti
hudby.
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Šárka Tittelbachová

Vedoucí katedry cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní v Praze, předsedkyně
správní rady CzechIt, o.p.s. / Chair of Tourism department at the University of
Business in Prague, Chair of the Board of Directors of CzechIt, o.p.s.
Šárka Tittelbachová pracuje v oblasti dotačního managementu od roku 1998.
Do roku 2002 byla místostarostou obce Starý Plzenec. V letech 2002 – 2004
zpracovala žádosti o dotace v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
řídila projekty, které dotace získaly (Program rozvoje cestovního ruchu
v plzeňském regionu, Židovské cesty na Plzeňsku, Židovské cesty v Čechách a na
Moravě, Realizace čtyř IC v mikroregionu Nepomucko, Rozvoj regionu Dolní
Střela a Hracholusky). V letech 2004 – 2006 byla členkou pracovní skupiny
MMR pro tvorbu Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR, Bílé knihy
kongresového turismu v Praze, vedla výzkumné projekty v oblasti regionálního
rozvoje a cestovního ruchu. V současné době mimo jiné působí na VŠE, kde vede
semináře v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu a ARTS managementu
a připravuje disertační práci zaměřenou na politiku cestovního ruchu v ČR.
Šárka Tittelbachová je členem mezinárodní organizace pro podporu agroa venkovského turismu ECEAT, expertem pro hodnocení projektů operačního
programu Adaptabilita, certifikovaným poradcem pro Hospitality management.
Zároveň je členkou redakční rady Management plánu pro Prahu; spoluautorkou
projektu Hradozámecká noc a lektorkou vzdělávacího modulu Kulturní turismus
v rámci celoživotního vzdělávání Arts management (Společnost Plzeň 2015).

Jana Vinšová

Ředitelka a spoluzakladatelka CZECHDESIGN
Co-founder & Director of CZECHDESIGN
Jana se v roce 2005 se přidala ke spikleneckému spolku CZECHDESIGN, který v té
době rozjížděl první internetový portál o designu. Je absolventkou teorie a historie
designu na UMPRUM. Má na svědomí dynamické přeorientování sdružení
v zastřešující organizaci pro design, která se věnuje především jeho dostávání do
praxe. Od roku 2010 provozuje nezávislou galerii designu v Praze. Pravidelně se
účastní mezinárodních setkání evropských sítí z oblasti designu a kreativních
průmyslů.

Petr Vizina

Vedoucí zpravodajské redakce kultury České televize
Head of the culture newsroom of Czech Television
Petr Vizina pracoval jako redaktor Lidových novin mezi lety 2003 a 2008
a v minulých letech jeho články vycházely také v časopisech Reflex a Respekt.
V současné době publikuje v Hospodářských novinách a pravidelně přispívá do
Českého rozhlasu. Od roku 2009 je reportérem a moderátorem v České televizi
a od roku 2012 vede zpravodajskou redakci kultury. Od roku 2013 se mimo jiné
věnuje vytváření a moderování literárního týdeníku na ČT Art.
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Radek Vondra

Starosta MČ Praha 14
Mayor of city district Prague 14
Radek Vondra je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Od devadesátých let podnikal v oboru IT, angažoval se v neziskových organizacích
a inicioval vznik občanského zpravodaje www.praha14jinak.cz. Od roku 2010
je zastupitelem a starostou MČ Praha 14 za politickou stranu TOP 09. Ve své
kompetenci má Místní Agendu 21, územní rozvoj, kulturu a sport, komunikaci
s občany a podporu podnikání.

Ernst Woller

Radní města Vídně, předseda komise pro vědu a kulturu
Chairman of the Municipal Committee of Science and Culture in Vienna
Rakouský politik (SPÖ) a radní města Vídně. Ernst Woller se narodil v roce 1954
ve Vídni, kde roku 1972 zahájil stadium informatiky na Technische Universität
Wien, které roku 1979 úspěšně ukončil. Mezi lety 1979 a 1983 studoval politologii
a vzdělávání na Universität Wien. Později pracoval pro Karl Renner Institute
a Wiener Städtische Versicherung AG. Politicky se angažuje jako člen strany SPÖ
(Sozialdemokratishe Partei Österreichs) a od roku 1993 působí jako předseda
komise pro vědu a kulturu města Vídně. Je ženatý, má tři syny a dvě dcery.

Roland Zarzycki

Projektový manažer, klíčový člen týmu B2 Fair Foundation
Chief specialist & project manager of 2B Fair Foundation
Roland Zarzycki získal PhD. v oboru matematika a je v současné době kandidátem
na doktorát v oboru sociálních věd na Univerzitě ve Wroclawi. Je akademikem,
přednášejícím na univerzitě, publikuje a koordinuje výzkumné projekty. Podílel
se na úspěšné kandidatuře Wroclawi na Evropské hlavní město kultury 2016
a mimo své zapojení do řady kulturně-sociálních uměleckých projektů se podílel
na založení PANATO co-op, prostoru pro spolupráci mladých talentovaných
lidí v oboru kreativních odvětví. Mezi jeho další aktivity patří projekt Decent
thinking, zaměřený na rozvíjení logického a kritického myšlení středoškoláků za
účelem porozumění sociálně-politickým otázkám každodenního života. Zajímá
se o sociální dopady kulturního rozvoje, sociální ekonomii a kritickou teorii
politického myšlení. Je publicistou, aktivistou a vegetariánem.
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Eva Žáková

Ředitelka Institutu umění
Head of Arts Institute
Eva Žáková se narodila v roce 1961, absolvovala Katedru knihovnictví a vědeckých
informací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Před rokem 1989 pracovala
v Art Centru (výstavní a prezentační projekty v zahraničí, reklamní programy).
Mezi lety 1991 – 1995 působila v Divadelním ústavu v oddělení videotéky
Kyliánovy nadace a v letech 1998 – 2000 byla vedoucí Oddělení marketingu Sbírky
starého umění Národní galerie v Praze. Od roku 2001 je vedoucí České kanceláře
programu EU Culture a od roku 2005 vedoucí oddělení Institutu umění IDU
(Institut umění – Divadelní ústav). Je hlavní řešitelkou výzkumných projektů
podpořených Ministerstvem kultury ČR: Studie stavu, struktury, podmínek
a financování umění v ČR (2006 – 2011) a Sociálně-ekonomický potenciál
kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007 – 2011).
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PARTNEŘI A PODĚKOVÁNÍ

KONFERENCE DĚKUJE SVÝM PARTNERŮM / MANY THANKS TO OUR PARTNERS
KONFERENCE VZNIKÁ ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MČ PRAHY 14
/ CONFERENCE IS SUPPORTED BY THE CITY OF PRAGUE AND CITY DISTRICT PRAGUE 14

PARTNEREM KONFERENCE JE INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
/ THE MAIN PARTNER OF CONFERENCE IS THE INSTITUTE FOR PLANNING
AND DEVELOPMENT OF THE CITY OF PRAGUE

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI KONFERENCE JSOU ASPEN INSTITUTE PRAGUE, AMCHAM PRAGUE, INSTITUT
UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV / PROGRAMME PARTNERS ARE ASPEN INSTITUTE PRAGUE, AMCHAM
PRAGUE, ARTS INSTITUTE

POŘÁDÁ PRAHA 14 KULTURNÍ, P.O. VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRADOU, O.P.S.
/ PRODUCED BY PRAHA 14 KULTURNÍ, P.O. IN COORDINATOIN WITH ZAHRADA, O.P.S.

KONTAKT Y

KONFERENCE JE PODPOŘENA Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
/ CONFERENCE IS SUPPORTED BY HUMAN RESOURCES AND EMPLOYMENT OP

Konference se koná v rámci festivalu Street for Art 2014 v Praze na Černém Mostě,
v parku 200 metrů jižně od metra Rajská zahrada.
The conference takes place at the Street for Art 2014 festival in the Černý Most
area in Prague.
Semináře se konají v učebnách nedaleké ZŠ Bratří Venclíků 1140.
The working sessions take place in the local primary school, ZŠ Venclíků 1140
Další informace a kontakty naleznete na www.streetforart.cz.
Find more information about the konference and the festival www.streetforart.cz
Autoři textů: Jaroslava Tomanová a David Kašpar
Written by: Jaroslava Tomanová and David Kašpar
Editor: Michaela Hečková
Edited by: Michaela Hečková
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