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> > >  Mezinárodní sympozium UTOPIE MODERNY : ZLÍN  < < < 
       Úterý 19. 5. Praha, středa 20. 5. - sobota 23. 5. 2009 Zlín 
  
Zlín - město, které je ukázkovým příkladem moderního urbanistického plánování 
podřízeného hlavní myšlence – umožnit maximální výkonnost  obuvnického podniku fy 
Baťa. Cílem sympozia je připomenout historické, sociální, architektonické, urbanistické a 
politické aspekty vývoje podoby města a nastínit možnosti a limity budoucího rozvoje. 
Hlavní část sympozia bude tvořena přednáškami a diskusemi renomovaných odborníků 
v tematických blocích  “Fenomén Baťa a moderna”, “Sociální utopie / městské utopie”, 
“Moderna a urbanita: protiklad?“, „Budoucnost urbanity ve Zlíně“ a „Marketing společenské 
utopie“. 
Součástí sympozia budou tematické procházky s živými rozhovory s odborníky. 
Doprovodný program sympozia zahrnuje filmovou noc ve Velkém kině, během níž bude 
možné shlédnout původní baťovské instruktážní filmy, 
dokumenty a současné filmy vzniklé ve zlínských filmových ateliérech a další zajímavosti 
ukryté dosud ve filmových archivech. Součástí programu budou i koncerty a instalace 
současného audio-vizuálního umění.  
Pořadatelé: Zipp - česko-německé kulturní projekty, iniciativa německé Spolkové kulturní nadace, 
společně s Domem umění města Brna, Krajskou galerií výtvarných umění ve Zlíně a Národní galerií v 
Praze a ve spolupráci s nadací Stiftung Bauhaus Dessau, Bauhaus Kolleg. a s podporou Zlínského kraje 
a Města Zlína. 
Koncepce a koordinace: Katrin Klingan, Kerstin Gust s Rostislavem Koryčánkem, Petrou 
Hlaváčkovou, Patricii Maurer, Zuzanou Jürgens ve spolupráci s Ladislavou Horňákovou a 
Radomírou Sedlákovou. 
Konferenčními jazyky jsou angličtina, čeština a němčina. 
Účast na sympoziu je bezplatná, z organizačních důvodů prosí pořadatelé prosí o přihlášení 
na zlin@projekt-zipp.de. 
Další informace na www.projekt-zipp.de/cz (http://www.projekt-zipp.de/cz/zlin/zlin/).  
Předběžný program sympozia ve formátu PDF na 
www.uvucr.cz/oznameni/utopie_moderny_zlin_2009.pdf 
Kontakt: 
Zipp / relations e. V., Blücherstraβe 37A, 10961 Berlin, Německo, zlin@projekt-zipp.de, www.projekt-
zipp.de 
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, info@dum-umeni.cz, www.dum-umeni.cz   
  
Zdroj: 
Petra Hlaváčková, Dům umění města Brna, hlavackova@dum-umeni.cz, mob. 724 547 431 
Katrin Klingan, vedení relations e.V. / Zipp – česko-německých kulturních projektů, 
zlin@projekt-zipp.de 
Redakční úprava: Oskar Brůža   
Předejte, prosím, informaci podle vlastního uvážení dalším možným zájemcům. Děkujeme. 

> Nová telefonní čísla Infostřediska UVU ČR v Brně: 541 233 689, 606 473 074 < 
Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte nám to, prosím, na mailto:info@uvucr.cz 
  


