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POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU
DAAD 2017

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu festivalu 
Dni architektúry a dizajnu / DAAD 2017 /, 

ktorá sa uskutoční dňa 30. mája 2017 o 13 hod. v priestoroch budovy Magistrátu Mesta 
Bratislava / konferenčná miestnosť /, Primaciálne námestie 1, Bratislava.

8. ročník DAAD 2017 sa koná pod záštitou Ministra kultúry SR Mareka Maďariča,
Primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala
a starostu Starého Mesta Bratislava Radoslava Števčíka.

Program:
12:45 - akreditácia novinárov
13:00 – tlačová konferencia

Hosť:
MARTIN RAJNIŠ / Praha

architekt
„Architektúra prežíva krízu. Je nutné začať tvoriť inak: namiesto dizajnu a estetiky sa treba inšpirovať  
hlbokými zákonmi prírody, ktorá je neuveriteľnou pokladnicou geniálnych konštrukcií, tvarov, farieb,  

systémov aj náhod. Ukazuje nám, ako žiť s chybami a nespôsobiť katastrofu.“ 

Martin Rajniš je architekt, urbanista, pedagóg a milovník slobody. S jeho menom sa posledné dve 
desaťročia spájajú projekty, ktoré demonštrujú nové nazeranie na témy ako je trvalá udržateľnosť, 

ekológia a spoločenské zodpovednosť architektúry. Východiskom jeho tvorby je filozofia tzv. „prirodzenej 
architektúry.“ Martin Rajniš vyštudoval ČVUT a AVU a v sedemdesiatych rokoch pracoval v legendárnom 
libereckom ateliéri SIAL. Od stavieb väčších mierok ako je obchodný dom Máj v Prahe a nové centrum na 
Smíchove prešiel k menším objektom z prírodných materiálov ako je drevo a kameň. Od roku 2012 pôsobí 

pod hlavičkou vlastného ateliéru Huť architektury a ako „huťmistr“ vedie tím ľudí oddaný myšlienke 
obrodenia architektúry v zmysle jej pôvodného poslania: pokorne slúžiť ľuďom a prinášať riešenia, ktoré 

rešpektujú existujúce stavby aj krajinu. 
www.hutarchitektury.cz 

Tešíme sa na vašu účasť.
S pozdravom organizátori DAAD

Kontakt:
Tatiana Kollárová, T: + 421 907 129 160, E: kollarova@daad.sk 
Štefan Polakovič, T: +421 905 328 416, E: polakovic@daad.sk  

www.daad.sk; www.facebook.com/daad.sk

POZNÁMKA: Tlačové materiály sú na stiahnutie: https://owncloud.rainside.sk/index.php/s/HEfpCvfNTXjet87 
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