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Obrazové přílohy (fotografie nebo mapa místa umístění, koncept záměru, referenční fotografie a pod., cca 120x80 mm)



Komentář GHMP

Komentář IPR

Usnesení Komise

Alokovaná částka v 1. fáze financování
Alokovaná částka v 2. fáze financování


	Koncept záměru: XTOPIX architekti s.r.o. zpracovávají dokumentaci pro provedení stavby rekonstrukce a dostavby komunitního centra Jablonecká na sídlišti Prosek v Praze 9. Stávající objekt pochází z 80. let 20. století - stavěn jako prostor pro služby v rámci stavby sídliště Prosek. Architekti na této zakázce spolupracují s výtvarníkem Michalem Škapou (jeden z průkopníků české streetart scény), který by měl pokrýt fasádu původního montovaného objektu muralem vytvářející výtvarný prvek v rámci nově zrevitalizovaného přiléhajícího náměstí. Proč mural? Sídliště (všeobecně), jako kolébka vzniku hip-hop kultury (graffiti součást tohoto movementu) v rámci českých měst. Plánovaný mural představuje odkaz na tento fakt. Zároveň může tvořit iniciační impulz pro změnu myšlení jednotlivých SVJ v rámci rekonstrukce fasád (inspirace, jak naložit se slepými štíty).
	Textové pole9: Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoříStavba se nachází v prostoru náměstí, které prošlo v minulém roce revitalizací. Objekt se dnes nachází v žalostném technickém a estetickém stavu. Z tohoto důvodu MČ Praha 9 iniciovala transformaci budovy (ve vlastnictví MČ) na komunitní centrum lokality (rozšíření prostorů již zaběhlého provozu).
	Textové pole11: Rekonstrukce a dostavba objektu s veřejnou multifunkční náplní - rozšíření provozu komunitního centra v rámci nově zrevitalizovaného náměstí.  
	Textové pole41: Již nastavená spolupráce architekta a umělce. Jedná se o poměrně jasnou představu architekta o motivu doplňující kompozici architektonického záměru. Výběr proběhl na základě zamýšlené koncepce odlišení STÁVAJÍCÍ BUDOVY (mural tvořený drobnými fragmenty konkrétních věcí, který v odstupu tvoří abstraktní obraz) a NAVRHOVANÉ DOSTAVBY (fasáda z tahokovu). Michal Škapa ve své tvorbě pracuje právě s výše zmiňovaným motivem. Vedle toho reprezentuje jednu z prvních generací writterů.
	Textové pole42: Staveniště bude předáno generálnímu dodavateli stavby cca v září/říjnu 2019. Dokončení stavby lze odhadovat na srpen 2020. Realizace muralu by měla proběhnout v rámci prací spojených s výstavbou lešení - dokončovací práce - omítky/fasáda) - tzn po dokončení hrubé stavby (odhadem 03-04/2020).
	Textové pole5: 19-8
	Textové pole1: MURAL - komunitní centrum Jablonecká
	Textové pole46: Žádost o dotaci z programu
	Kombinované pole1: [1. Místa spojená s investičními akcemi města]
	Kombinované pole10: [projektová dokumentace]
	Textové pole10: Rekonstrukce a dostavba objektu Jablonecká
	Kombinované pole5: [jiný]
	Kombinované pole3: [Praha 9]
	Textové pole12: XTOPIX architekti s.r.o.
	Textové pole53: gollers@praha9.cz
	Textové pole51: JaIng. Stanislav Goller
	Textové pole22: 250.000
	Kombinované pole4: [jiné]
	Kombinované pole6: [MČ]
	Textové pole3: MČ Praha 9
	Textové pole44: dokumentace pro provedení stavby
	Textové pole7: Jablonecká 723/4
	Textové pole8: 1345
	Textové pole13: generální dodavatel DPS akce
	Textové pole54: +420 601 555 321
	Textové pole14: přímé oslovení konkrétního umělce
	Textové pole24: 
	Kombinované pole9: [souhlasí]
	Textové pole25: bez podmínek
	Tlačítko 10: 
	Tlačítko 11: 
	Textové pole29: Situace stavby. Růžový obrys představuje hranici řešeného území. 
	Textové pole30: Představa o podobě výtvarně pojaté fasády (mural).  Ve vizualizaci je použito dílo Michala Škapy.
	Textové pole31: Pohledy na fasádu
	Textové pole32: Vizualizace návrhu přestavby objektu včetně předběžného návrhu muralu
	Textové pole33: Fotodokumentace stávajícího stavu budovy
	Textové pole34: Situace stavby
	Textové pole35: Usnesení Rady MČ Praha 9 č. 285/19 ze dne 28. 5. 2019
	Textové pole36: 
	Textové pole37: 
	Textové pole38: 
	Textové pole39: 
	Textové pole40: 
	Textové pole47: Realizace muralu na objekt komunitního  centra je vhodné řešení nedostatku estetických prvků a uměleckých děl ve veřejném prostoru sídlišť. Studio XTOPIX architekti s.r.o. ve svých projektech často spolupracují s výtvarníky a umělci a jejich práce jsou také oceňované odbornou veřejností. Spolupráce architekta a umělce od začátku projektu slibuje kvalitní a promyšlený výsledek, kde koncepce přestavby objektu a umělecké dílo bude ve vzájemné symbióze. Okolní náměstí navíc prošlo revitalizací, při které se na možné umístění nového a současného uměleckého díla nemyslelo. GHMP doporučuje provedení muralu Michala Škarpy, který je již etablovaným umělcem na streetartové scéně, na fasádu komunitního centra. 
	Textové pole49: Obecně si myslíme, že je nutné zvážit, jak dílo působí v kontextu celé budovy. Dílo je nutné chápat jako součást architektury a architektonického řešení, nikoliv jenom jako samostatnou vrstvu. I proto je důležité zvážit jeho charakter, barevnost v kontextu celé budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu komunitního centra, je také dobře zvážit, jaké významy malba nese a jestli může podpořit konkrétní komunity v místě. S umístěním muralového díla souhlasíme, nicméně přd umístěním by bylo vhodné poskytnout k diskuzi i finální návrh.
	Textové pole56: Komise Rady HMP pro umění ve veřejném prostoru doporučuje Radě HMP uvolnit finanční prostředky ve výši 250 000 Kč na umělecké dílo, mural, k projektu komunitního centra Jablonecká viz příloha č. 1 – dokumentace projektu. 
	Textové pole59: 250000
	Textové pole60: nebude


