02.  10. 2013 //  streda
Program podujatí

Pokyny pre účastníkov konferencie
/ Termín na zaslanie záväznej prihlášky //20. 9. 2013
/
/ Adresa // Dekanát FU TUKE /  Letná 9 /  042  00  Košice
/
/ Info // Sekretariát konferencie

/

13:30  /  14:00
/
/  Príchod účastníkov / Aula Maxima /  Hlavná budova TUKE /  Letná 9 /  Košice
14:00 /  15:30
/
/  Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach a Vedeckej a umeleckej rady Fakulty umení
15:30 /  16:00
/
/  Prevoz účastníkov
16:00  /  20:00  / Kasárne /  Kultúrpark /  Budova bravo /  Kukučínova 2 /  Košice
/
/  Otvorenie výstavy FUTU  -  RES /  Kultúrny program /  Banket

Sabína Boldižarová
Dekanát FU TUKE /  Letná 9 / 042  00  Košice
+ 421 - 55 - 6022177
sabina.boldizarova@tuke.sk
/
/ Rokovací jazyk /  slovenský /  anglický
/
/ Zborník bude vydaný po skončení konferencie
/
/ Ubytovanie /  Študentský domov TUKE /  Urbánková 2 /  Košice

Vysokoškolská ulica
Vysokoškolská ulica

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení

medzinárodná vedecká a umelecká konferencia

/

//

/
Výročie Fakulty umení 131400 hodín
5475 dní
15 rokov

Dekan Fakulty umení TU v Košiciach
a Vedecká a umelecká rada Fakulty umení TU v Košiciach
Vás týmto srdečne pozývajú na

Medzinárodnú vedeckú a umeleckú konferenciu
FUTU  –  RES
Pri príležitosti 15.výročia založenia Fakulty umení TU v Košiciach
a pri príležitosti Košice 2013 / Európske hlavné mesto kultúry.

02. /  04. 10. 2013
Kongresová sála Univerzitnej knižnice TUKE  /   ul. Němcovej 7 / Košice

/

/

Letná ulica

/ Hlavná budova TUKE

/ Aula Maxima

/

/ Univerzitná knižnica

//

ÚVOD
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach vznikla pred pätnástimi rokmi ako
zatiaľ posledná škola poskytujúca umelecké vysokoškolské vzdelanie na Slovensku.
Bola založená len o necelý rok neskôr ako Akadémia umení v Banskej Bystrici a bezmála po polstoročí od vzniku našej prvej výtvarnej vysokej školy  –  Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave.
Banskobystrická aj košická škola sú tak výsledkom regionálnych snáh o vlastnú
vysokoškolskú umelecko  -  vzdelávaciu inštitúciu po roku 1989,  resp.  1993.
Za 15 rokov svojej existencie Fakulta umení TU v Košiciach potvrdila svoj pozitívny
vplyv na formovanie umeleckej scény a širšie kultúrne zázemie Košíc a regiónu, a to
nielen v nadväznosti na celoslovenský ale aj medzinárodný kontext. Fakulta umení
je špecifickým príkladom spojenia umeleckých a technických oblastí, a súčasné progresívne trendy v tejto oblasti iba potvrdzujú jej opodstatnenosť a perspektívu.
Vizibilita kultúry a umenia je dôležitá pre život každého mesta  -  z tohto pohľadu je
dnes Fakulta umení TU v Košiciach dôležitou súčasťou východoslovenskej metropoly
ako aj významným partnerom v projekte Európske hlavné mesto kultúry  -  Košice 2013.

VEDECKÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

/ prof.  Juraj Bartusz, akad. soch.
/
/ prof.  Dr.  Lászlo Beke  / HU  /
/
/ prof.  Ing.  arch.  Matúš Dulla,  DrSc.  
/
/ dr.  hab.  Inž.  Marek Gosztyla, prof.  PRz  / PL  /
/
/ doc.  Ing.arch.  Juraj Koban
/
/ prof.  Peter Paliatka,  akad.  soch.
/
/ prof.  Ing.  arch.  Peter Pásztor,  PhD.
/
/ prof.  Wladyslaw Pluta / PL  /
/
/ doc.  Ing.  arch.  Jan Rajlich  / CZ  /
/
/ prof.  PhDr.  Peter Rónai,  akad.  mal.
/
/ prof.  Stanislav Stankoci,  akad.  mal.
/
/ prof.  Dr.  Karl Stocker  / at /
/
/ prof.  Ing. arch.  Štefan Šlachta,  CSc.
/
/ doc.  Ing.  Tibor Uhrín,  ArtD.
/
/ doc.  Ing.  arch.  Ľubica Vitková,  PhD.

/

/

Komenského ulica

ul. Nemcovej

/2013

/ doc.  Ing.  Jaroslav Jarema  CSc.
/ Ing.  arch.  Andrea Bočkova
/
/ Ing.  arch.  Michal Hladký
/
/ PaedDr.  Mgr.  art. Boris Vaitovič,  ArtD.
/
/ Mgr.  art.  Ing.  Richard Kitta,  ArtD.
/
/ Mgr.  Peter TAJKOV,  PhD.
/

Sekretariát konferencie
/ Sabína Boldižarová
/ Dekanát FU TUKE /  Letná 9 /  042  00  Košice
/
/ + 421 - 55 - 6022177
/
/ sabina.boldizarova@tuke.sk
/
/

03. 10. 2013 //  štvrtok Vyzvané
Program konferencie

prednášky

Miesto  /  Kongresová sála Univerzitnej knižnice TUKE  /  Nemcovej 7 /  Košice
Moderuje  /  Mgr.  Peter Tajkov,  PhD.

10:15  /  10:30 doc.  Ing.  Jaroslav Jarema,  CSc.

Spolupráca univerzít v oblasti dizajnu a podiel medzinárodných workshopov na rozvoji kreativity.

10:30  /  10:45 Prestávka / Káva
10:45  /  11:00 Laura Murguía Sánchez,  Dr.  arch.

08:30  /  09:00 registrácia účastníkov konferencie
09:00  /  09:05 Otvorenie konferencie  / doc.  Ing.  Ján Kanócz,  CSc.
09:05  /  09:30 doc.  Ing.  arch.  Juraj Koban

Opensource alternatíva softvérov pre dizajn, architektúru a vizuálne umenie.

TUKE +  FUTUKE  +  EHMK 2007  -  2018

11:15  /  11:30 Ing.  Peter Bóna

New ways to approach teaching, Internet, social nets, streaming,  etc.

11:00  /  11:15 doc.  Ing.  Dušan Šuch,  PhD.

09:30  /  10:00 PhDr.  Vladimir Beskid

Význam futurológie pre dizajn dopravných prostriedkov budúcnosti.

Transformácia archikultúry a mediatúry prostredia prostredníctvom projektu EHMK.

11:30  /  11:45 Mgr.  art.  Pavol Capík

10:00  /  10:30 Univ.  Doz.  Dr.  Karl Stocker

Remeslo vo vzťahu k technológiám.

The Power of Creativity.  Contributions of Universities to City Development.

11:45  /  12:00 Ing.  arch.  Peter Koban
Inovatívne architektonické praktiky a mesto.

10:30  /  10:45 Prestávka /   Káva

12:00  /  12:15 Mgr.  art.    Marián Hudák

10:45  /  11:15 Fred Birse,  MDEsRCA   BSc.

Culturefighter  -  mapovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európe.

Glasgow City of Culture 1990 the Legacy.

12:15  /  12:30 Ing.  arch.  Lukáš Sečka

11:15  /  11:45 András Horváth,  architekt
The architectural experiences of the Pécs 2010 European Capital of Cultureyear.

11:45  /  12:15 Prof.  Dr.  László Beke,  CSc.

Košické otázky k jednému teoretikovi umenia z Budapešti.

12:15 /  12:30 Diskusia k predneseným referátom

Centrálna zóna obce Markušovce  -  minulosť a súčasnosť vs. budúcnosť.

12:30  /  12:45 Diskusia k predneseným referátom
12:45  /  12:50 Zhodnotenie a záver konferencie FUTU-RES /  Mgr.  Peter Tajkov, PhD.

12:30  /  13:30   Obed /  Univerzitná knižnica

12:50 /  13:45   Obednajšia prestávka
13:45 /  14:00   Prevoz účastníkov na miesto exkurzie

03. 10. 2013 //  ŠTVRTOK POPOLUDNIE
Architektúra

04. 10. 2013 //  piatoK popoludnie
odborná exukurzia

Miesto  /  Kongresová sála Univerzitnej knižnice TUKE  /  Nemcovej 7 /  Košice
Moderujú /  prof.  Ing.  arch.  Peter Pásztor,  PhD. /  Ing.  arch.  Martin Drahovský

13:30 /  13:45 prof.  Dr.  Ing.  Marek Gosztyła -  Katarzyna Jandziś
The Problem of the Urban Renewal of Przemyśl.

13:45 /  14:00 doc.  Ing.  arch.  Jiří Palacký,  PhD.
Prostor,  světlo a tvar.

14:00 /  14:15 doc.  Ing.  arch.  Ľubica Vitková,  PhD.
Potenciál vplyvu škôl umeleckého zamerania na transformácii miest na Slovensku.
Príklad Bratislavy

14:15 /  14:30 prof.  Ing.  arch.  Peter Pásztor,  PhD.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť architektonického vzdelávania v podmienkach východného Slovenska.

14:30 /  14:45 Ing.  arch.  Ján Krcho,  PhD.

Príspevok k vývoju novovekej architektúry v okolí Košic. / Ploské a Borša /

14:45 /  15:00 Ing.  arch.  Adriana Priatková,  PhD.

Medzivojnové Košice ( 1918  -  1945 ) v kontexte novopostavených školských zariadení na
území mesta.

15:00  /  15:15 Ing.  arch.  Martin Drahovský

Fakulta,  mesto,  profesia,  otázky a možnosti spolupráce.

Miesto  /  Košice / Komentovaná prehliadka kultúrnych objektov, realizovaných v rámci
projektu Košice EHMK2013
14:00  / 18:00
Kasárne /  Kulturpark /  Kukučínova 2 /  Košice
Steel Park /  Kreatívna fabrika / budova Charlie
Kunsthalle /  Hala umenia /  Rumanova 1 /  Košice

SÚčasne prebiehajúce podujatia v rámci
Košice-EHMK 2013
03.10. /  04.10.2013   
International Conference on Creative Industries and City Branding
05.10.2013 /  20:00  
Biela noc
06.10.2013 /  09:00  
Medzinárodný maratón mieru

15:15  /  15:45 Prestávka /  Káva

03. 10. 2013 //  ŠTVRTOK POPOLUDNIE
výtvarné umenie

Dekan Fakulty umení TU v Košiciach
Vás týmto srdečne pozýva na

Miesto  /  Kongresová sála Univerzitnej knižnice TUKE  /  Nemcovej 7 /  Košice
Moderujú /  prof.  PhDr.  Peter Rónai,  akad.  mal.  / Mgr.  art.  Ing.  Richard Kitta,  ArtD.

15:45 /  16:00 PhDr.  Alena VRBANOVÁ,  PhD.

VÝSTAVU PRÁC ABSOLVENTOV FU   TUKE
FUTU  -  RES

Marginalizácia významu v súčasnom vizuálnom umení.  Znaková a jazyková transgresia súčasného umenia v slobodnej vizuálnej situácii.

16:00 /  16:15 prof.  PhDr.  Peter Rónai  akad.  mal.
East side story  -  pedagogika vs.  UME  -  nie?
16:15 /  16:30 doc.  Mgr.  Michal Murin,  ArtD.

výstava je sprístupnená od 24.09. 2013 dO 15.10. 2013

Grafické partitúry v slovenskom kontexte a ich interdisciplinarita.  ( v súvislosti s vydaním
publikácie Michal Murin (ed  ):  Archív III  -  Milan Adamčiak,  Dive Buki,  Košice,  2013 )

16:30  /  16:45 Mgr.  art.  Richard Kitta,  ArtD.
Digitálna intervencia ako invencia  (Digitálne umenie vs.  Mikrocivilizačné problémy súčasnosti ).

16:45 /  17:00 Mgr.  art.  Radovan Čerevka,  ArtD.

Pri príležitosti 15.výročia založenia Fakulty umení TU v Košiciach
a pri príležitosti Košice 2013 / Európske hlavné mesto kultúry.
Kasárne /  Kulturpark /  Kukučínova 2 /  Košice /  Budova Bravo

Kritická reflexia spravodajských médií v súčasnom umení  (Techniky prenosu  -  prostriedky inscenovania ).

17:00  /  17:15 Mgr.  Et BcA.  Lena Jakubčáková,  PhD.
Psychologické aspekty súčasného fotografického autoportrétu.

Šoltésovej

17:15 /  17:30 Mgr.  art.  Zsolt Lukács
Visualartist alebo kresliaci biorobot?

Skladná

17:30 /  17:45 prof.  Mgr.  Ing.  Ľubo STACHO
Fotografické tvorivé dielne.

17:45 /  18:00 Diskusia k predneseným referátom /  Koniec 1.  dňa konferencie
19:00 /  22:00 Spoločenský večer

Skladná

04. 10. 2013 //  PIATOK DOPOLUDNIE
dIZAJN / architektúra

KASÁRNE / KULTURPARK

Miesto  /  Kongresová sála Univerzitnej knižnice TUKE  /  Nemcovej 7 /  Košice
Moderujú  /  doc.  Ing.  Tibor Uhrín,  ArtD. /  doc.  Ing.  Jaroslav Jarema,  CSc.

08:30 /  08:45 doc.  Ing.  arch.  Jan Rajlich /  doc.  akad.  soch.  Miroslav Zvonek,  Art.
Design na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno a rozvoj kreatívní ekonomiky.

Mlynárska

Kukučínova

Kukučínova

08:45 /  09:00 prof.  Peter Paliatka,  akad.  soch.
Spolupráca s praxou

a jej efektivita v pedagogickom

procese pri výchove dizajnérov.

09:00 /  09:15   prof.  Ing.  arch.  akad.  arch.  Ivan Petelen,  PhD.
doc.  Ing.  Veronika Kotradyová,  PhD.

Zdravie doma i v práci  -  pomôžeme mu dizajnom? Civilizačné choroby a dizajn.

09:15 /  09:30 prof.  Ing. Juraj Veselovský,  CSc.

Tvorivé aspekty a technické limity nábytkového dizajnu.

09:30 /  09:45 René Baďura,  akad.  soch.
Zodpovednosť dizajnéra.

09:45 /  10:00 doc.  Ing.  Tibor Uhrín,  ArtD.
Drevo,  dizajn a tradícia.

10:00 /  10:15 doc.  Ing.  Peter Wohlfahrt,  ArtD.

Uplatnenie ergonomických parametrov pri tvorbe priemyselného dizajnu.

Zborovská

Rastislavová

