INSK

IDENTITA SK

INTERIÉR NA
SLOVENSKU

4-5.októbra 2018
prvý roèník medziodborovej dvoj- konferencie
Fakulta architektúry STU v Bratislave , Námestie Slobody 19, 4. poschodie, respírium Ústavu interiéru
Organizátori: Ústav interiéru a výstavníctva a BCDlab.

Za tému „Identita“ budú dva okruhy tém spojené
s prednáškami a panelovou diskusiou

Za tému „Interiér na Slovensku“ budú dva okruhy tém
spojené s prednáškami a panelovou diskusiou

Okruh I.
fenomén regionálnej identity;
pojem identita v rôznych odboroch sociálnych vied;
spoloèenská potreba a dopyt po regionálnych
riešeniach;
vymedzenie pojmov a prístupov

Okruh III.
Architektonicko-historicky a umelecko-historicky vývoj
interiéru na Slovensku a jeho prvkov od 20-tych rokov
po súèasnos.

Okruh II.
regionálna identita pri tvorbe prostredia a výrobkov
fenomén regionálnej identity v materiálnej kultúre;
prípadové štúdie - projekty zaoberajúce sa regionálnou
materiálnou /stavebnou kultúrou na Slovensku
a v zahranièí;
podpora malého kreatívneho podnikania v regiónoch
Prednáša a diskutova budú odborníci z oblasti
etnológie, antropológie, sociológie, histórie,
sociolingvistiky a archeológie
dizajnu, architektúry, ochrany pamiatok, regionálni
aktivisti a podnikatelia, podporné systémy a bariéry
podnikania v regiónoch

Okruh IV.
Osobnosti interiérovej tvorby a ich dielo
definovanie interiérovej tvorby v kategóriách:
interiér spojený s architektonickým konceptom,
autonómny interiér,
kultúrno - architektonické dedièstvo socializmu
Diskusia a názory k úspechom, problémom
a východiskám interiérovej tvorby
Prednáša a diskutova budú architekti a dizajnéri,
zástupcovia SKA, ochrany pamiatok, miest a obci
a zástupcovia vysokých škôl

Abstrakty zasiela do 30.8.2018 na adresu: kotradyova@fa.stuba.sk.
Na konferencii bude k dispozícii abstraktový zborník,
po konferencii vznikne recenzovaný zborník s plnými príspevkami a záznamom z prednášok a diskusií s ISBN,
ktorý bude obsahova aj záznamy z diskusií
Vložné pre úèastníkov 30 euro/ 1 deò, 50 Euro/ oba dni,
Viac informácií bude po vytvorení prvého pracovného programu na www.bcdlab.eu a www.fa.stuba.sk
Organizaèné zabezpeèenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) kotradyova@fa.stuba.sk
Dušan Koèlík (Interiér na Slovensku) dusan.koclik@stuba.sk
Podujatie sa uskutoèní pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoloèná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
KEGA è. 022STU-4/2017 Interiér na Slovensku

