Mezinárodní
designové
centrum
NAGOYA, Japonsko

Již od roku 1989 dává Nagoya
design do popředí svého rozvoje.
Od té doby se město zaměřuje na
budování komunit, výrobu produktů
a na posilování lidských zdrojů.
V Nagoye je design synonymem
humanismu. Jejich filosofie usiluje
o dosažení trvalého míru tím,
že kombinuje činy směřující k novému,
zodpovědnému způsobu života.

V průběhu let Nagoya zorganizovala různé
významné mezinárodní konference, jako je
například Výstava světového designu a založila
Mezinárodní centrum designu Nagoya.
Toto centrum jeurčeno k podpoře designového
sektoru prostřednictvím řady iniciativ, včetně
tvůrčích obchodů,které podporují práci mladých
designérů a umožňují jim získávat zpětnou vazbu
uživatelů na jejich návrhy. Součástí centra je
sbírka amerického ArtDeco a designová galerie,
která nabízí volný prostor pro výstavy designérů
a dalších tvůrců. Je vybavena víceúčelovým sálem,
místnostmi pro semináře a „designovou laboratoří“.
Centrum slouží jako komplexní podpůrná základna
pro design.

Designpark
helsinki
HELSINKI, Finsko
Vize komunikační agentury Gannaca, která se
specializuje na komunikaci v digitálním světě.
Momentálně spolupracují na uskutečnění
Designparku v Helsinkách. Chtějí využít starších,
nepotřebných kontejnerů, rozestavěných
v živé části města, oblast Kalasatama, nacházející
se nedaleko přístavu. Tento koncept, který společně
vytvořili s Jasper Architects z Bueno Aires, by měl
sloužit jako „hřiště pro společenské síly“,
které formují novou kvalitu života ve městech.

Designpark Helsinki je koncipován jako menší
nákupní „pop-up“ centrum, kde nezávislí podnikatelé
najdou prostory pro prodej svých výrobků.
Umělci zde mohou vystavovat svá díla.
To vše v atmosféře sdílení, potkávání světa podnikání
a kreativity a otevřenosti k mezioborové spolupráci
při inovacích.

Designové
a tvůrčí
centrum
Kobe (KIITO)
KOBE, Japonsko
Kobe je město, ve kterém lidé různých věkových
kategorií žijí, pracují a hrají si. Je také domovem
speciálního místa, kde se – ať už děti či dospělí –
můžou setkávat, komunikovat a tvořit nové věci.
Budoucnost a rozvoj Designového a tvůrčího centra
Kobe nepočítá pouze se specifickými skupinami
designérů a umělců, ale zaměřuje se na vývoj nápadů,
zařízení a inovací rodících se z interakce mezi lidmi
různých generací a profesí. Tyto interakce nabývají na
síle a zapojují místní obyvatele. Aktivity centra se
postupně projevují na ekonomickém a kulturním růstu
města.

Jak jednotlivci, organizace a firmy,
tak i město samotné, se stávají více
kreativní. KIITO hraje a nadále bude
hrát hlavní roli v tomto dynamickém
vývoji. Kobe se do budoucna snaží
stát vzorem pro rozvoj měst jak pro
Japonsko tak i pro celý svět.

WWW.KIITO.JP/EN

Autostadt
WOLFSBURG, Německo

Tento experimentální park se stal
oblíbeným výletním místem pro lidi
různých věkových kategorií.
Nejen proto, že vše, co se týká automobilů,
zde ožívá, ale také proto, že je zde kladen
důraz na kulturní akce a reputaci extra
místa pro vzdělávání.

28 hektarů architektury, designu a přírody
poskytuje prostor pro řadu rozmanitých atrakcí.
Celoroční atrakce zahrnují museum „Zeithaus“,
které je domovem pro klasická auta, která
zanechala svůj otisk v automobilové historii.
Je zde 8 pavilónů, ukrývajících VW modely
a různé terénní dráhy. Rozmanitost Autostadtu
odráží hodnoty VW skupiny. To je důvod, proč je
tu dost inspirace pro milovníky umění, technologie,
i multimediální nadšence. Tím, že se tyto různé světy
mají možnost potkat na jednom místě, vzniká řada
příležitostí pro objevování nových souvislostí.
Je zde ale místo i pro ty, kteří si prostě chtějí jen
odpočinout a jen tak si užít pobyt v příjemném
prostředí.

WWW.AUTOSTADT.DE

Centrum není jen statickým místem.
Je v neustálém pohybu a ve vývoji.
Věci se mění a jsou prováděny změny.
S kreativitou se návštěvníci tohoto
„města“ setkávají všude. Design je zde
víc než jen symbióza formy a funkce.
Zde je design celkovým smyslovým
zážitkem. I když jde o (originální) nástroj
k budování značky jednoho automobilového
koncernu, má tento projekt důležitý přesah
v podobě rozvoje kreativity lidí a ovlivňuje
atmosféru a tvůrčí potenciál místa,
ve kterém působí.

Centro
Brasil
Design
CURITIBA, Brazílie

Cílem je zlepšit ekonomický a sociální
rozvoj Brazílie. Jedná národně a myslí
globálně, s respektem k regionálním
kulturám. Od roku 1999 přispívá CBD
k vývoji designu v Brazílii tím, že zvyšuje
konkurenceschopnost prostřednictvím
designu a inovací. Vždy s vizí, která si
cení trvale udržitelného rozvoje a excelentního strategického myšlení. Zaměřuje se
na zdokonalování, rozvoj a provádění
strategických projektů a designových
procesů pro průmysl a vládní organizace.
Tým profesionálů shromažďuje talent,
zkušenosti a specializované dovednosti.
Tyto hodnoty násobí strategickým myšlením.
Výkon odborníků není omezen pouze designem:
díky podpoře znalostí získaných prostřednictvím
stovek aktivit v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, se stali protagonisty růstu brazilské
ekonomiky.

WWW.CBD.ORG.BR
FCB: CENTRO BRASIL DESIGN

design
center linz
LINZ, Rakousko

Ze všech rakouských metropolí si město Linz
užívá nejcentrálnějšího umístění. 90% rakouské
populace může být dosaženo v okruhu 250 km.
Designové centrum Linz je moderní a multifunkční
místo pro konání akcí – prezentací, obchodních
schůzek, slavností a událostí. Jeho skleněná střecha,
uvnitř vytváří atmosféru denního světla.
Koncept proměnlivého prostoru pro neomezenou
kreativitu tvoří bezsloupový prostor. Díky existenci
a iniciativám designového centra hostil Linz již
nespočet národních a mezinárodních projektů,
které přinesly městu nové návštěvníky, znalosti,
rozvojový potenciál i ekonomický přínos.

WWW.DESIGN-CENTER.AT
FCB: DESIGN CENTER LINZ

Design Center
BadenWŰrttemberg
STUTTGART, Německo
Design centrum Stuttgart provozuje stát
Baden Wűrttemberg. Centrum poskytuje
informace a poradenství o profesionálním
designu.
V rámci propagace obchodu a průmyslu nabízí
poradenství malým a středním firmám na aktuální
témata designu. Poskytuje tak podporu firmám
ve snaze o zvýšení konkurenceschopnosti
prostřednictvím designu. Nabízí společnostem
a kreativním poskytovatelům služeb ideální zázemí
pro navazování nových kontaktů a k vytváření sítí.

Velmi úzká spolupráce s nadací Mia Seeger,
která vnímá design jako syntézu mezi
obchodem a kulturou, umožňuje podporu
práce mladých designérů. Řada aktivit
a projektů je věnována také široké veřejnosti
a spotřebitelům. Výstavy například ukazují to,
jak design ovlivňuje a optimalizuje kvalitu
výrobků. V centru se nachází i knihovna,
která obsahuje více než 10 tisíc knih a 70
předplacených odborných časopisů.

Samotné umístění design centra
v „Haus der Wirtschaft“ v centru
Stuttgartu je odrazem velkého
odhodlání státu BádenskoWürttembersko navrhovat věcí
a služby pro užitek jeho obyvatel.
Toto místo se stává bodem setkávání
tradice s inovacemi.

WWW.DESIGN-CENTER.DE

Cité du design
SAINT-ÉTIENNE, Francie

Hlavním posláním centra je zvyšování
povědomí veřejnosti o designu,
rozvoj inovací prostřednictvím designu,
výzkum v oblast designu a pořádání
důležitých událostí jako je např.
Mezinárodní bienále designu nebo
každoroční výstavy jak v Saint-Étienne,
tak i v zahraničí. Centrum poskytuje
speciální programy pro školy a univerzity
např. prohlídky s průvodcem a vzdělávací
materiály speciálně vytvořené pro učitele.
Město designu také úzce spolupracuje
s Národním vzdělávacím systémem.
Realizují se v něm vzdělávací kurzy pro
učitele (Informační centrum pro umělecké
a kulturní vzdělání), a projekty vedené CDPP
(Oborovým centrem pro pedagogickou
dokumentaci).

Město designu ukazuje, jak design
může přispět k rozvoji nové dynamiky
v rámci sociální, ekonomické, turistické
a kulturní oblasti.
Hlavním cílem Města designu je aktivně
přispívat k rozvoji ekonomické, turistické
a kulturní atraktivity regionu.

Na místě bývalé zbrojovky ve městě
Saint-Étienne vzniklo v lednu 2010
„Cité du design“ („Město designu“)
spojením Veřejné instituce pro
kulturní spolupráci a Vyšší odborné
školy umění a designu. Projekt je
podporován městem Saint-Étienne,
regionem Rhône-Alpes a státem
(ministerstvem kultury). Jedná se
o platformu vyššího vzdělávání,
výzkumu, hospodářského rozvoje
a propagace umění a designu.

Dongdaemun
Design Plaza
(DDP)
SOUL, Jižní Korea
DDP je designové zázemí,
kde si každý může snít, hrát,
a navrhovat.
Přitahuje milovníky módy na
každoročním Fashion Weeku
a představuje výstavy,
které kombinují emoce a trendy.
Centrum se také stalo platformou,
prostřednictvím které designéři
mohou komunikovat se světem
a představovat svůj talent,
dovednosti a kreativní nápady.

Design a móda jsou jádrem nové kreativní
ekonomiky, kterou se snaží Korea rozvíjet.
V souladu s tím se DDP stává hlavním
městem módních přehlídek, centrem pro
uvádění produktů na trh, premiér filmů
a představení, výstav a různých uměleckých
děl, které udávají globální trendy designu.
Místní obyvatelé zde mají možnost rozšířit
své obzory, rozšířit své možnosti podnikání
a připojit se k novému ekosystému kreativity
a produktivity, který má ambice šířit se
po celém světě.
Avšak nejen Korejci, ale lidé z celého světa
se zde mohou potkávat a sdílet své znalosti
a zkušenosti.

WWW.DDP.OR.KR

Od svého otevření v roce 2014 se DDP
snaží zvýšit hodnotu Korejské značky.
DDP bylo mimo jiné také zařazeno do
New York Times seznamu „52 míst,
které stojí za to navštívit v roce 2015“.
Přispívá tomu i výrazná architektura
centra, jejíž autorkou je světově
proslulá architektka Zaha Hadid.

FCB: DDP ENGLISH VERSION

22@Barcelona
Districte de
la innovació
BARCELONA, Španělsko
Projekt 22@Barcelona přeměnil
200 hektarů průmyslové plochy
Poblenou na inovativní čtvrť,
která nabízí strategickou
koncentraci moderních prostor
pro aktivity založené na znalostech.
Tato iniciativa je rovněž projektem
rekonstrukce města do podoby
nového modelu města, které reaguje
na výzvy znalostní společnosti
a ekonomiky.
Je to jeden z nejvýznamnějších
projektů přeměny Barcelony
v posledních letech a zároveň
jde o jeden z nejambicióznějších
tohoto druhu v Evropě.

V posledních letech se Barcelona
stala jednou z nejoblíbenějších
evropských destinací pro investování
a podnikání.
Místo je skvělé pro kanceláře, klientelu,
obchodní dynamiku, klima, městskou
a meziměstskou dopravu, vzdělávání,
kulturní a obchodní nabídky a především
je tu vysoká kvalita života.
Již více než 100 let je průmyslová čtvrť
Barcelony Poblenou hlavní hnací silou
hospodářství Katalánska. S projektem
22@Barcelona je v Poblenou obnovena
historická, sociální a ekonomická vitalita.

WWW.22BARCELONA.COM

Universum
Bremen
BREMEN, Německo
Universum Bremen je vědecké
interaktivní muzeum v Brémách.
Základ pro jeho vznik položilo
nadšení profesorů z tamní univerzity
s cílem založit vědecké centrum
zaměřené na specifické zkušenosti
hanzovního města Brémy, tj. tradičního
centra obchodu v Baltském a Severním
moři. Jde o úspěšný příklad spolupráce
akademické sféry a byznysu, díky které
se podařilo během čtyř let vizi zhmotnit
a otevřít veřejnosti.

Universum Bremen bylo otevřeno
v roce 2000 poblíž univerzity.
Pokrývá přes 4 tisíce m2.
Výstava obsahuje exponáty a zajímavosti
rozdělené do tří oblastí: technologie,
lidstvo, příroda.
Budova vědeckého centra s jeho 40 tisíci
šupinami z nerezové oceli se podobá
velrybě nebo mušli. Byla navržena brémským
architektem Thomasem Klumppem.
Firma Universum Managements GmbH
provozuje vědecké centrum jako
soukromý podnik. V prvních sedmi
letech od svého otevření Universum
navštívilo okolo 3,4 miliónů lidí.

V roce 2007 Universum otevřelo velký
venkovní prostor Entdecker park a novou
budovu Schaubox. V kontrastu se starší
kovovou budovou je Schaubox kostka
s rezavě červeným exteriérem.
Je navržená pro dodatečné výstavy,
které se mění každý rok. 5 tisíc m2
venkovního prostoru Entdecker park
nabízí řadu výstav, krajinných prvků
a Turm der Lufte - věž, která dosahuje
výšky 27 metrů.

WWW.UNIVERSUM-BREMEN.DE

Deutsches
Hygiene
Museum
Dresden
DRÁŽĎANY, Německo
Německé muzeum hygieny představuje otevřené
diskuzní fórum pro všechny, kteří se zajímají
o kulturní, sociální a vědecké proměny naší
společnosti na začátku 21. století.
Tematické výstavy se zabývají společensky aktuálními
tématy z vědy, historie, umění a kultury. Lidské tělo
a zdraví tvoří těžiště populárně - vědecké stálé
výstavy „Člověk jako dobrodružství“ (Abenteuer Mensch),
kterou může návštěvník prozkoumat nejen s pomocí
klasických exponátů, ale také prostřednictvím četných
mediálních a interaktivních stanovišť. Ve stálé výstavě
jsou ve velkém počtu zastoupeny i objekty ze sbírky
muzea, jako např. „Skleněný člověk“ (Glaserner Mensch).
Stálou nabídku doplňuje Dětské muzeum „Našich pět smyslů“
(Kindermuseum „Unsere fűnf Sinne“), kterémá za cíl hravou
a zábavnou formou oslovit především dětské návštěvníky.

K tradičním pilířům muzea Deutsches Hygiene-Museum
náleží zprostředkování aktuální vědecké diskuze
a doprovodné vzdělávací programy pro veřejnost.
Nabídka prohlídek a doprovodných vzdělávacích
programů se orientuje na všechny vrstvy návštěvníků.
Nabídku doplňují různorodé přednášky, konference,
autorská čtení a koncerty.
Profesionálně vybavené konferenční centrum umožňuje
využití místností muzea pro různé externí akce až
s několika stovkami návštěvníků.

WWW.DHMD.DE

Klimahaus
Bremerhaven
8° Ost
BREMERHAVEN, Německo
Cesta celým světem po 8. stupni
zeměpisné délky. Nabízí možnost
objevovat v jeho těsné blízkosti
klima naší planety a lidi, kteří tam
žijí. Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
je unikátní svět znalostí a zážitků,
zaměřený na klima a počasí.
Fascinující výstavy v Bremerhavenu
nabízí možnost cestovat po osmém
stupni zeměpisné délky různými
zeměmi a kontinenty.
Klimahaus také ukazuje náš pohled
do budoucna a dává představu
o možnostech, které jako lidstvo
máme.

Nic nemá větší dopad na náš život
než klima. Ale co vlastně klima je?
Které faktory určují počasí?
A co vlastně způsobuje klimatické změny?
Jak extrémní naše počasí dokáže být?
Jak se změní naše klima? Co můžeme
udělat k ochraně naší planety?
Klimahaus Bremerhaven 8° odpovídá
na tyto otázky, zatímco posílá své
návštěvníky na nezapomenutelnou
cestu kolem světa.

Se svými autenticky navrženými
klimatickými zónami, multimediálními
instalacemi, interaktivními exponáty
a velkým akváriem je Klimahaus
lákadlem (nejen) pro mladou generaci.
Nabízí také konferenční zařízení,
vzdělávací programy, skupinové nabídky
a restauraci.
Klimahaus vrhá návštěvníky do světa
poznání a dobrodružství, které inspirují
a ohromují svými instalacemi, exotickými
tvory, rostlinami a mnohými dalšími
zajímavostmi.

WWW.KLIMAHAUS-BREMERHAVEN.DE

phanTechnikum
Wismar
WISMAR, Německo

Prohlížení, obdivování a experimentování:
to vše umožňuje phanTechnikum od
1. prosince 2012. Státní technické muzeum
ve spolupráci s hanzovním městem Wismar
otevřela zážitkové centrum k poznávání
úžasného světa technologické historie
Meklenburska - Předního Pomořanska.
Centrum tematizuje techniku a přírodu.
Návštěvník se může stát průzkumníkem,
který vstoupí ohnivým tunelem do experimentání laboratoře a nechá se zde inspirovat
fascinující technologií.
Ve Wismarském výstavním sálu jej čeká přes
2,5 tisíce čtverečních metrů impozantních
objektů, technologií a příležitostí k mnoha
experimentům.

WWW.PHANTECHNIKUM.DE

Phaeno
Wolfsburg
WOLFSBURG, Německo

Zážitkové poznávací centrum odkrývající záhady
přírodních fenoménů a fyzikálních jevů.
Návštěvníci zde mohou zažít setkání s tornády,
antigravitačními silami, gejzíry, světelnými plyny,
nejrůznějšími projevy zákonů mechaniky nebo
optiky. Zdá se, jakoby vnitřek budovy byl z jiného
světa. Víceúrovňový volně plující prostor bez
žádných pravých úhlů, orámovaný litým betonem,
se stává ideálním prostorem pro dobrodruhy
a objevitele.

Phaeno budova v centru města Wolfsburg
vypadá jako kosmická loď, která zrovna přistála.
Odpočívající na svých deseti kuželovitých
„nohou“, vypadá 154 metrová betonová konstrukce
jako by se vznášela ve vzduchu. Autorský koncept
architektky Zaha Hadid, která navrhla výstavní
prostor, odpočívající na kuželovitých podporách
s úžasným osvětlením, se ukázal jako vítězný
projekt mezinárodní soutěže v roce 2000.
Budova svým pojetím ruší mnohé konvence
a uvolňuje prostor pod sebou. Ten se stává
specifickým typem městského místa v podobě
kryté umělé krajiny s mírně zvlněnými kopci a údolími.
Od listopadu 2005 futuristický objekt zvyšuje obočí
kolemjdoucích údivem a tvoří další významnou
kulturní a společenskou dominantu Wolfsburgu.

WWW.PHANEO.DE

