
„Sťažovať sa nič nerieši, buď s tým niečo urob, alebo to pusť z hlavy.“
(Stefan Sagmeister)

Všimli ste si v meste niečo, čo Vám prekáža? Zdá sa Vám niektorý priestor nevyužitý? Zočilii ste 
čosi, čomu by sa oplatilo venovať viac pozornosti? Nie ste ochotní si na „kadečo“ časom zvyknúť a 
brať to ako samozrejmosť? Niečo nefunguje, irituje, dráždi ? Máte v hlave nezvyčajný nápad a niet 
príležitosť, kde ho využiť?

Dajte vedieť, čo to je a ako na to...
Možno stále dokážete snívať, možno máte svoje obľúbené miesto v našom meste, ktoré by mohlo 
vyzerať aj inak... Ste realisti alebo rojkovia?  Pozvanie k účasti máme pre všetkých.

Inšpirovaní úspešnou aktivitou bratislavského tímu Vallo Sadovský Architekti „Mestské zásahy“, 
chceme ísť ešte o kúsok ďalej a oslovujeme banskobystrických architektov, výtvarníkov, 
študentov a všetkých tvorivých nadšencov s obdobným projektom pod názvom

Máme predstavu, že projekt prinesie fórum nápadov pre Banskú Bystricu formou aktivistických 
myšlienok –  od jednoduchých a užitočných až po nadčasové a kreatívne. Architekti a umelci hnaní 
nespokojnosťou s okolím i tou z vlastného vnútra chodia aj v našom meste s očami otvorenými a 
niekedy stačí malý impulz - náznak, že už sa niečo podobné na Slovensku podarilo,... aby svoje 
nápady dali na papier.

Výsledok projektu plánujeme zhmotniť pri príležitosti Svetového dňa architektúry 5. októbra 
2009, výstavou nápadov vo výstavnej sieni Emila Belluša SAS, zverejnením v printovom katalógu 
a aj na internete, aby tak mohol slúžiť spoluobčanom a predstaviteľom samosprávy ako zdroj 
inšpirácie...

Tvoriví venujú svoj  Re: Present BB  mestu ako dar, t.j. bez nároku na 
honorár. 

Odmenou pre nás všetkých by  bola už prvá zrealizovaná myšlienka !

Pre účasť v projekte Re: Present BB budete potrebovať :
- správny aktívny postoj k okolitému prostrediu, miestu, situácii, 
- vôľu urobiť niečo nezištne, vydať kúsok svojej mysle pre dobro veci
- trochu času
- teplý čaj, prípadne iný obľúbený nápoj

Technickú stránku projektu zabezpečíme.

Záujem zúčastniť sa tvorivým príspevkom na projekte nahláste prosím na Spolok architektov Slovenska, 
Nám. SNP B.Bystrica u p. Kálmanovej, tel: 048/412 59 00, e-mail: sasbb@mail.t-com.sk  do 30.4.2009. 
Ostatné podrobnosti budú záujemcom oznámené včas, prípadne v prípade dopytu. Otázky môžete smerovať 
aj e-mailom na info@tsobota.sk

Na prípravu a adjustáž výstavných panelov, na grafické práce a tlač katalógu, plagátov a pozvánok sú 
samozrejme potrebné finančné prostriedky a preto požiadame o finančnú podporu tejto akcie Mesto Banská 
Bystrica, Fond výtvarných umení, Spolok architektov Slovenska a oslovíme aj niektoré partnerské firmy, 
spolupracujúce so SAS.

Ing. arch. Tomáš Sobota, Ing. arch. Danica Turčanová
        (Spolok architektov Slovenska)
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