Piknik na Zlatém mostě

Neděle, 06 Květen 2012 10:39

Vážení přátelé, městem se prohnal studentský Majáles. Doufám, že jste si jej užili. Já jsem se
Majálesu zůčastnil také. Navštívil jsem událost "Piknik" na mostě. Akci pořádala skupina
místních architektů společně s Galerií současného umění zastoupenou panem Škodou. Na
umělém trávníků se sešli zajímaví lidé, diskutovalo se velmi volně, především na téma města a
života v něm. Celá akce se odehrála na umělém trávníku o rozloze, jež přísluší každému
občanu našeho města. Ze zajímavých námětů mi přišel třeba nápad architekta Zdvihala st.
uspořádat tuto akci Na sadech. Zavřít ulici a udělat si piknik.

Pokud vím, takovéto akce se odehrávají po celem světě, dokonce i na jedné z nejrušnějších ulic
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New Yorku. Na této akci měli lidé možnost prohlédnout si tři vítězné návrhy architektonické
soutěže na výstavbu parku dvory, soutěže, jež byla vyhodnocena radou města tuto středu.

Děkuji za originální způsob, jak se potkat s přáteli.

Ladislav Vrabel

Zdroj: http://cb-arch.blogspot.com/2012/05/piknik.html

Majálesový Piknik 4/5/2012 17.00-21.00 na Zlatém mostě u Jihočeského divadla

Barbora Jandová, CBArchitektura, Dům Umění České Budějovice, Budějovický majáles

Studentka architektury Barbora Jandová se v rámci svého dlouhodobého projektu “Večeře na
neobvyklých místech” rozhodla uspořádat PIKNIK na Zlatém mostě u Jihočeského divadla.
Akce bude součástí Budějovického Majálesu, ve spolupráci s projektem CBArchitektura a
Domem umění České Budejovice.

Cílem akce je upozornit na alternativní možnosti využívání veřejného prostoru a prezentace
blogu CBArchitektura širší veřejnosti. Tento blog je v současnosti jediná platforma, která se
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dlouhodobě věnuje problematice moderní architektury a urbanismu v našem městě. V rámci
akce můžete diskutovat s autory tohoto blogu. Cílovou skupinou jsou především občané města
s aktivním zájmem o své okolí, kteří jsou ochotní samostatně prosazovat svoje zájmy, pokud k
nim dostanou relevantní informace.

Koncept vychází z umístění travnatého koberce o rozměrech 58m2 na mostovku Zlatého
mostu a následného pikniku s otevřenou diskuzí nad veřejným prostorem. Rozměr koberce
vychází z plochy, která dle katastru veřejných ploch vychází na jednoho “budějčáka”. Teoreticky
je to vymezení našeho společného majetku, za který bychom jako občané měli být zodpovědní.
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