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16. mezinárodní bienále architekruty v Benátkách, Itálie
a jejího zateplovacího systému

prezentace firmy UNES-CO

UNEs_co

projekt Kateřiny Šedé
Absence normálního života v centrech turisticky popuIárních měst. To je téma

projektu, který na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách představuje
katbřina Šedá. ěeský a Slovenslcý uýstavní pavilon se 24.5.2O18 stal sídlem íiktivní

spoleěnosti UNES-CO, jejímžcílem je navracení normálního života do vylidněných
center historichých měst.

,,Domy, ve kterych nikdo nežije. Obchody, které nikdo nepotřebuje" Ulice, kde se

lidé népotkávají, ale vzájemně vyhýbají. Taková můžebýt charakteristika saciálně

vyloučených lokalit, ate i nejkrásnějších měst světa zapsaných na seznamLr světového
kulturního dědictví UNESCO. Tyto podobnosti a shody diametrálně odliŠných míst mě
inspirovaly k projektu, ktery upozorňuje na problémy souvisejícís nárŮstem turismu,"
říká kateřina sedá.
Prvním městem, které si pro "zateplení" (zútulnění)autorka zvolila, je Český Krumlov,
malé město s dvanácti tisíci obyvateli a dvěma miliony turistŮ ročně! Situace, která vede
k postupnému stěhování obyvatel mimo historické centrum. V domech, kde se dříve
bydleto, jsou dnes hotely, restaurace nebo prodejny s turistickým zbožím,Z místních
obyvatel už žijív centru pouze jednotlivci. Což je osud, kteří mnozí předpovídají v blízké
době i Benátkám. Projekt Kateřiny Šedé- společnost UNES-CO - se pokusítento trend
zvrátit a ukázat možná řešení.
1,6. vstupuje projekt do dalšífáze: do ČeskéhoKrumlova se v tento den
první
stěhují
rodiny z daleka i blízka, aby se ubytovaly v historickém centru města
a v následujících dnech zkusily v tomto turisticky přetíženémměstě ,,normálně ŽÍt".
Tzn, starat se o děti, pracovat, bavit se, nakupovat, sportovat... Pomáhat jim bude řada
brigádníků, většinou místních.Důvodem, proč byly k projektu přizvány rodiny zrŮzných
koutů republiky, ale i z krumlovských sídlišť,je především nutnost rŮznorodých pohledŮ
na problémy, které se v centru vyskytují. Jinak vidí problém současný obyvatel starého
města, jinak obyvatelé ze sídliště a zcela jinak vnímá problémy města ten, kdo zná
Krumlov jen z prospektů a médiíjako architektonický skvost, nezná místní lidi, vztahy,
spory a nikoho z vedení města. Kromě každodenního života na nejrušnějších místech
měsia - Latrán, Náměstí Svornosti, Široká ulice, budou rodiny i brigádníci svoji
každodennost reflektovat v ,,deníku" na stránkách www.unes-co.cz * větou, fotograÍiÍ,
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odkazem, Pro umělkyni budou tyto reí|exe dalšímzásadnim materiálem v pokraČujícím
projektu, k debatám s obyvatelI a vedením města, i k případnécestě za řešením problémŮ
a nedostatkŮ, které se v centru vyskytují.

Rodiny ani brigádníci nebudou nijak označeni! Tzn., že je na divákovi (v pavilonu
v Benátkách) nebo na místních i turistech v ulicích Krumlova, zda si projevŮ ,,normálniho
života" všimnou, či nikoli. Nechceme, aby se zaměstnanci cítili jako v reality show, není
cílem na tyto spolupracovníky upozorňovat! ,Jo bychom si přece mohli najmout herce!"
řiká Kateřina Šedá. Cílem je, abychom s pomocí zaměstnanců firmy UNES-CO dokázali
pojmenovat problémy i hledat možná řešení.
Co přesně budou rodiny a brigádníciv ulicích Krumlova dělat, nechává umělkyně na nich;
všem ale poskytla inspirační,,seznam ohrožených činností",tedy činnostíajevŮ, které se
z města vytrácejí nebo už prakticky vymizely.

Město Český Krumlov je prvním místem na seznamu společnosti UNES-CO, jehoŽvedení
se rozhodlo takornj, projekt přímo podpořit a aktivně se na něm pod ílet. SpoleČnost U N ESCO tento přístup oceňuje zejména proto, že město mŮže s jistotou poČÍtats kritickým
přístupem obyvatel; na druhé straně právě podobná odvaha vedla v minulostiv řadě měst
k zásadním činůma změnám k lepšímu.

KoNTAKTÝ

KANCELÁŘ FlRMY UNES-CO A VÝPLATNÍ MÍSTO
Odpověd ný vedoucí: Kateřina Šedá,Hana Jirmusová Lazarowitz
Adresa: Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 38'l 18, Česká
repubIika

UNEs-co

REGlONÁLNÍ POBOČKA

Mezinárodní společnost pro normální život

Český a Slovenslql, pavilon
Benátky, Giardini-Arsenale
301 22, ltálie
info@unes-co.cz

Egon Schiele Art Centrum
Široká 70-72, Český Krumlov, 3B1 1B, Česká republika
WWW.eSac.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

EXTERNÍ PRACOVlŠTĚ
Latrán, Český Krumlov, Česká republika
Náměstí Svornosti, Český Krumlov
Široká ulice, Český Krumlov

KATEŘlNAŠEDÁ

KoNTRoLNÍoRGÁN / kontakt pro případné stížnosti

WWW.Unes-co.cz

www.katerinaseda.cz

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12

HANA JIRMUSOVÁ LAZAROWITZ

E-mail: palackinskych@ng prague.cz

Generální ředitel

Výkonný ředitel

WWWesac.cz
DAV!D oNDRA
Ekonomický ředitel

110]5Prahal

KONTROLNÍ ORGÁN / kontakt pro případná pozitivnívyjádření
Město Český Krumlov
']
Náměstí Svornosti 1, Český Krurnlov, 3B1 B, Česká republika
ma
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