Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske
Rok (na ktorý sa projekt
podáva)
Názov projektu
Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa
Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

2019
1:1 WORKSHOP
Fabrika umenia
42377421
Horská 1314/44, 95806, Partizánske
Katarína Janíčková
421 904 699 532
katarina.janickova@fabrikaumenia.sk

Park M.R. Štefánika, Partizánske
1:1 WORKSHOP je letná škola pre študentov architektúry a dizajnu z
domácich i zahraničných vysokých škôl. Koná sa raz ročne,
pravidelne už od roku 2013. Ponúka študentom iný formát uečenia sa,
a to priamu skúsenosť s prípravou a stavbou reálneho objektu v
mierke 1:1 pod vedením skúsených zahraničných lektorov a kritikov.
Študenti, ktorí počas roka pracujú prevažne za počítačmi a svoju
tvorbu prezentujú maketami v mierke (1:50, 1:100...) za 10 dní
navrhnú a postavia drevený objekt "v reálnej veľkosti", ktorý sa stane
súčasťou verejného priestoru. navrhnovaný objekt nemá konkrétne
funkčné alebo formálne obmedzenia. Stáva sa preto ideálnym 10dňovým trenažérom problémov architektonického navrhovania.
Stručný popis projektu,
Študenti od prevého dňa pracujú na analýzach danej lokality,
očakávaný výsledok/prínos
prechádzajú koncepčnou fázou pri tvorbe skíc a modelov,
pre komunitu
spolurozhodujú o výslednom dizajne. Pod vedením lektorov plánujú
postup práce, typ konštrukcie, detailov a realizujú samotnú stavbu.
Takéto prostredie stimuluje vytvorenie nevšedného, hodnotného
objektu pripraveného stať sa súčasťou lokálneho kontextu. Vytvorený
objekt inšpiruje k širokým možnostiam použitia, oživuje exitujúci
mestský preistor alebo sa stáva miestom pre aktivity organizované
lokálymi združeniam. 1:1 WORKSHOP je od roku 2016 putovným
podujatím, ktoré vďaka spolupráci s lokálnymi partnermi dokáže
objavi potrenciál a priniesť život na zabudnuté miesta na Slovensku

Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Prvou časťou workshopu je projekčná činnosť študentou pred
odborným vedením. Následne nastáva verejná prezentácia projektov,
výber víťazného objektu, jeho dopracovanie a realizácia v parku M.R.
Štefánika. Najdôležitejšou časťou projektu je samotný vzdelávací
proces, počas ktorého si študent vyskúša skutočné problémy
arhcitektonickej praxe v zhustenom čase. Naučí sa fungovať v tíme,
formulovať a presadzovať sovje myšlienky, efektívne reagovať na
zadanie a lokalitu, spracovať potrebné podklady, analýzy a výkrexy, či
pracovať s profesionálne vybavenou dielňou v teréne. Študenti sa
naučia realizovať svoj vlstný návrh pod odborným vedením.

Fabrika umenia je lokálnym organizátorom workshopu. Zabezpečuje
Popis účasti predkladateľa komunikáciu s architektonickým ateliérom, lokálnymi partnermi ako
na realizácii
aj všetky potrebné povolenia k realizácii workshopu a samotného
objektu.
Prehľad rozpočtových položiek:

Názov položky

Popis výdavku

Suma €
celkom

3400
Honorár lektorom (dvom) - za odborné
3850
Honorár pre organizačný tím (5 ľudí) Honorár kritikom (dvom) - za konzultácie
340
Grafický návrh vizuálu workshopu 500
Profesionálne nafotenie a postprodukcia
350
Cestovné náklady lektorom a
Cestovné náklady
organizátorom počas prípravi podujatia a
organizácía kultúrneho
pri preprave na a z podujatia.
podujatia
800
Ubytovanie
Ubytovanie v mieste konania workshopu
2500
Strava a občerstvenie
Strava počas konania workshopu pre
2500
Nájom techniky na realizáciu prenájom nástrojov nevyhnutných na
projektu
500
realizáciu diela (stolových nástrojov na
Materiálové náklady
Materiál potrebný na návrh a realizáciu
2500
Tlač plagátov, workshopových tričiek,
Propagačné materiály a
publicita
800
reklama na sociálnych sieťach
Suma spolu
17240
Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu
Lektori
Produkcia
Kritici
Grafici
Fotograf

Suma €
požadovanej
dotácie
0
0
0
0
0

0
2000
0
0
0
0
2000

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?
Projekt bude dofinancoaný z iných grantových schém, sponzorských príspevkov a účastníckych
poplatkov.

