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Účast Daniela Latorre je spolufinancována Centrem současného umění DOX.
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Mediální partner

Pořadatelé

Vážení hosté,

děkujeme za Vaši účast na festivalu, jehož tématem je „creative placemaking“, tedy
systematické využívání kultury a umění pro oživování měst. Přestože tento proces již
probíhá v řadě lokalit a čtvrtí, teprve nedávno začal být koncept přijímán jako nástroj
kulturní politiky a komunitního rozvoje. Myšlenka ekonomického růstu založeného na umění
a kultuře budí stále více pozornosti v řadách politiků i soukromého sektoru.
Těší nás, že první velká mezinárodní konference na toto téma v České republice přilákala
tolik významných hostů a vyvolala široký zájem veřejnosti. O konceptu „creative placemaking“
je třeba mluvit v nejširším možném okruhu, protože proces vyžaduje zapojení všech složek
společnosti: od místních samospráv, podnikatelů a developerů po kulturní instituce a lokální
aktivisty. Hlavním cílem festivalu proto není jen prezentovat konkrétní domácí i zahraniční
příklady, ale přizvat k jednomu stolu představitele všech relevantních sektorů.
Současně jsme rádi, že o konceptu „creative placemaking“ hovoříme v kontextu Plzně –
Evropského hlavního města kultury 2015. Specifické projekty v rámci programu Plzně 2015,
díky kterým město získalo prestižní titul evropské kulturní metropole, jsou skvělým základem,
na němž můžeme prezentovat význam placemakingu v českém a středoevropském kontextu.
Konkrétní diskuse proto budou vycházet ze čtyř témat, která souvisejí s udržitelností aktivit
i po roce 2015: kreativní průmysly a kreativní inkubátory, nové finanční nástroje místních
kulturních politik, „chytrý“ turismus a umělecké intervence ve veřejném prostoru.
Jsme přesvědčeni, že výstupy festivalu vyústí v hlubší debatu o placemakingu jako nástroji,
který dokáže řešit sociální problémy a ekonomicky pozvednout města a lokality. Naší ambicí
je, aby festival napomohl vzniknout novým placemakingovým projektům. Obě naše instituce
budou tuto proměnu měst nadále podporovat. Věříme, že se do našich aktivit zapojíte.

Radek Špicar		
Jiří Suchánek
ředitel		ředitel
Aspen Institute Prague		
Plzeň 2015

DEN 1
10:00 – 10:10	Zahájení
Radek Špicar, ředitel, Aspen Institute Prague
Jiří Suchánek, ředitel, Plzeň 2015
10:10 – 10:30

ÚVOD DO „CREATIVE PLACEMAKING“
Ann Markusen, ředitelka, Iniciativa pro ekonomiku umění, Univerzita v Minnesotě, USA

10:30 – 12:00	DEFINICE PRAXÍ: PŘÍKLADY „CREATIVE PLACEMAKING“
Panel nastíní koncept “creative placemaking” za pomoci příkladů konkrétních projektů, jakými
jsou např. kreativní inkubátory, umění ve veřejném prostoru, turismus nebo kreativní čtvrti.
Panelisté:
Han Bakker, konzultant v oblasti kulturních strategií, Nizozemsko
Petr Koudela, výkonný ředitel, Sdružení Dolní oblast Vítkovice, Česká republika
Andy Robinson, ředitel, vedoucí pobočky v Cambridge, Futurecity, Velká Británie
Martin Sturm, ředitel, O.K Centrum pro současné umění, Linz, Rakousko
Jiří Sulženko, programový ředitel, Plzeň 2015, o.p.s., Česká republika
Moderátor: Osamu Okamura, programový ředitel, reSITE, Česká republika
12:00 – 13:00

OBĚD

13:00 – 14:30 	JAK TVOŘIT VEŘEJNÝ PROSTOR
Úspěšný „creative placemaking“ vyžaduje zapojení řady aktérů a přístupů.
Odpolední panel se zaměří na otázky strategie, politik, brandingu a financování.
Panelisté:
Juan Carlos Belloso, zakladatel, Future Places, Španělsko
David Kašpar, kulturní manažer, producent v oblasti umění, Česká republika
Daniel Latorre, zakladatel, The Wise City, USA
	Ann Markusen, ředitelka, Iniciativa pro ekonomiku umění, Univerzita v Minnesotě, USA
	Ragnar Siil, řídící partner, Creativity Lab, Estonsko
Moderátor:
Igor Marko, zakladatel a kreativní ředitel, Marko and Placemakers, Velká Británie
20:00 – 22:00

OPEN UP THE NIGHT!
Klub Papírna
Zahradní 173, Plzeň
Prezentace projektů „creative placemaking“:
Marek Adamov, ředitel, Stanica Žilina-Záriečie, Slovensko
Juan Carlos Belloso, zakladatel, Future Places, Španělsko
Daniel Latorre, zakladatel, The Wise City, USA
Jakub Mareš, aktivista, K světu, Česká republika
Igor Marko, zakladatel a kreativní ředitel, Marko and Placemakers, Velká Británie
Andy Robinson, ředitel, vedoucí pobočky v Cambridge, Futurecity, Velká Británie
Marek Sivák, zakladatel, Pěstuj prostor, Česká republika
Matúš Vallo, partner, Vallo Sadovský Architects, spoluzakladatel Městských zásahů,
Slovensko

22:00 – 24:00

KONCERT - Android Asteroid
Klub Papírna
Zahradní 173, Plzeň

DEN 2
A)

KREATIVNÍ INKUBÁTORY A KREATIVNÍ PRŮMYSLY
Moderátor: Petr Návrat, zakladatel, ONplan - Oh & Návrat Joint Planning Laboratory,
Česká republika
Lokální expert:
Michaela Mixová, kulturní manažerka, Plzeň 2015, Česká republika
Expertní pozorovatelé:
Han Bakker, konzultant v oblasti kulturních strategií, Nizozemsko
Ragnar Siil, řídící partner, Creativity Lab, Estonsko

B)

NOVÉ NÁSTROJE VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ KULTURY
Moderátor: Marta Smolíková, výkonná ředitelka, Knihovna Václava Havla, Česká republika
Lokální expert:
Ondřej Kašpárek, manažer, projekt Everfund, Plzeň 2015, Česká republika
Expertní pozorovatelé:
Ann Markusen, ředitelka, Iniciativa pro ekonomiku umění, Univerzita v Minnesotě, USA

C)

SMART TURISMUS
Moderátor: Christian Potiron, manažer participace, Plzeň 2015, Česká republika
Lokální expert:
Jakub Deml, manažer, Hidden City, Kvas o.s., Česká republika
Expertní pozorovatelé:
Martin Sturm, ředitel, O.K Centrum pro současné umění, Linz, Rakousko
Juan Carlos Belloso, zakladatel, Future Places, Španělsko

D)

VEŘEJNÝ PROSTOR A „CREATIVE PLACEMAKING“
Moderátor: Igor Marko, zakladatel a kreativní ředitel, Marko and Placemakers, Velká Británie
Lokální experti:
Alexandra Brabcová, projektová manažerka, Plzeň 2015, Česká republika
Marek Sivák, zakladatel, Pěstuj prostor, Plzeň 2015, Česká republika
Expertní pozorovatelé:
Daniel Latorre, zakladatel, The Wise City, USA
Matúš Vallo, partner, Vallo Sadovský Architects, spoluzakladatel Městských zásahů, Slovensko

10:00 – 11:30

EXPERTNÍ SKUPINY, ČÁST I

11:30 – 13:00

OBĚD

13:00 – 14:30

EXPERTNÍ SKUPINY, ČÁST II

14:30 – 14:45

COFFEE BREAK

14:45 – 15:30

SHRNUTÍ EXPERTNÍCH SKUPIN

16:30 – 17:30	MOVE UP! SOUTĚŽ V ALTERNATIVNÍ MOBILITĚ
Veřejná prezentace soutěžních projektů a vyhlášení výsledků soutěže

Vystupující
Marek Adamov

Marek vystudoval kulturologii a management na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Již
během studií se stal spoluzakladatelem občanského sdružení Truc sphérique, jehož je
nadále ředitelem. V roce 2003 realizovalo občanské sdružení projekt Stanica Žilina-Záriečie
- kultúrny uzol, který z budovy vlakové stanice Žilina-Záriečie vytvořil prostor, kombinující
v sobě funkce moderní kulturní instituce a komunitního centra. V roce 2009 stál Marek v čele
projektu vybudování nového alternativního prostoru, divadla S2, z pivních přepravek a balíků
slámy. Od roku 2011 pracuje na restaurování a oživení Nové synagógy / kunsthalle v Žilině.

Han Bakker

Han již více než dvacet let radí vládám, organizacím a městům s přípravou kulturních
strategií. Byl poradcem Rotterdamu – Evropské hlavní město kultury 2001, Leewardenu 2018
a připravil úspěšnou kulturní strategii a investiční program pro město Dordrecht. Inicioval
také řadu projektů, mezi něž patří MIR Caravan v Moskvě a Petrohradu v letech 1986-1989,
Investiční banka pro kulturu (PAKC), centrum podpory mezinárodní kulturní spolupráce SICA
(nyní DutchCulture), nebo RiverArt R&D Foundation. V minulosti byl producentem Ricciotti
Ensemble a mezinárodního divadelního souboru Dogtroep. Studoval geografii, demografii
a výtvarné umění v Amsterdamu, Praze, Bratislavě a Haagu.

Juan Carlos Belloso

Juan Carlos je světově uznávaným odborníkem na nové směry v marketingu - konkrétně
„place branding“ a „city marketing“. Přednáší na španělské Universitat de Vic a je
spoluzakladatelem neziskové organizace Barcelona Global, která podporuje občany
i soukromé firmy, aby se podíleli na rozvoji Barcelony. Juan Carlos spolupracuje s řadou
mezinárodních organizací, mimo jiné s Evropskou unií, Rozvojovým programem OSN, nebo
Meziamerickou rozvojovou bankou. Je poradcem řady zemí, regionů a měst.

Alexandra Brabcová

Alexandra vystudovala filosofickou fakultu a působila v Národní galerii v Praze, na
Magistrátu HMP a v Nadaci Open Society Fund Praha. Ve společnosti Plzeň 2015 má na
starosti aktivity, které usilují o zapojení obyvatel do projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015 a přispívají k jeho dlouhodobé udržitelnosti. Jedná se zejména o projekty Arts
Management a Veřejný prostor.

Jakub Deml

Jakub je absolventem AVU Praha, tvůrce v oblasti Audiovisuálních a interaktivních médií,
pedagog, kulturní manažer. Jakub řídí občanské sdružení KVAS, které operuje v oblastech
kreativního využití technologií ve vzdělávání, kulturní advokacie a komunitního plánování
kultury. Současně je též společníkem firmy Gameleon s.r.o. zaměřující se na tvůrčí přístupy
a využití nových technologií při interpretaci místního dědictví a rozvoje turismu.

David Kašpar

David je kulturní manažer a producent v oblasti umění. Věnuje se revitalizaci veřejného
prostoru, kulturnímu a komunitnímu oživení pražských periferií a kulturním projektům se
sociálním přesahem. Je ředitelem příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, manažerem
Kulturní strategie na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a členem

Metropolitní ozvučné desky. Je spoluzakladatelem divadelního souboru Vosto5, působil jako
kreativní ředitel KC Zahrada a programový ředitel festivalu Street for Art. Založil Cirqueon –
centrum pro nový cirkus, prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice a centrum Plechárna
Černý Most.

Ondřej Kašpárek

Ondřej pracuje v Plzni 2015 jako manažer projektu Everfund, který představuje nové
pojetí webové platformy pomáhající na svět unikátním projektům z různých oblastí kultury,
kreativních odvětví a sociálního podnikání. Vystudoval bakalářský program Arts Management
na VŠE v Praze a magisterský stupeň na Univerzitě v Leedsu v rámci programu Culture,
Creativity and Entrepreneurship. Zkušenosti získal v moderních kulturních centrech jako
produkční a dramaturg komunitních kulturních festivalů (KC Zahrada, KC Bazilika, Ludus
Festival Leeds, Budějovický a Klatovský Majáles a další).

Petr Koudela

Petr vystudoval pozemní stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.
Po skončení studia v roce 2003 pracoval jeden rok jako stavební mistr firmy F&H
Píšť. V roce 2003 začal také pracovat v rádiu Kiss Morava jako jeho programový ředitel
a moderátor. Následně působil dva roky jako technik společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. Od roku 2009 je výkonným ředitelem sdružení Dolní oblast Vítkovice, které
pomáhá zachovávat a oživovat staré industriální areály a památky.

Daniel Latorre

Daniel je zakladatelem společnosti The Wise City, která pomáhá občanským iniciativám se
zajištěním občanské angažovanosti, navrhováním služeb a nastavením produktových strategií.
Je výzkumníkem digitálního placemakingu v Project for Public Spaces. Vzhledem ke svému
zaměření na digitální placemaking se věnuje především podpoře vzniku odborných komunit
zaměřených na prostor a společensky angažované umění a média. V New Yorku, kde žije,
založil dvě skupiny inspirované hnutím Occupy Wall Street, které se věnují tématu veřejného
prostoru a umění a ve své městské části - Brooklynu - založil alianci pro veřejný prostor.

Igor Marko

Igor je architekt, urbanista a zakladatel Marko & Placemakers, londýnské poradenské
společnosti v oblasti městského designu. Má zkušenosti s vedením mnoha významných
projektů, například stavby parku Northala Fields v Londýně, který je dnes považován za
modelový příklad společensky vedené udržitelnosti. Igorův experimentální přístup k urbanismu,
ve kterém se stírají hranice mezi uměním, architekturou a veřejným prostorem, vedl ke vzniku
řady myšlenek, které pomáhají transformovat Londýn pro pěší a cyklisty.

Jakub Mareš

Jakub je plzeňským architektem, designérem, vizionářem a skautem. Kromě plzeňské
PechaKucha Night a skupiny POPOJEDEM založil K světu, občanské sdružení zaměřující se na
oživování veřejného prostoru formou netradičních kulturních akcí. Je autorem kontejnerové
galerie představené v rámci festivalu CIGISTOCK 2009, na niž navázaly další projekty. Je
spoluautorem dřevostavby, která získala ocenění Český energetický a ekologický projekt roku
2010. Je zakládajícím členem tvůrčí skupiny POSEDLÍ, za niž byl v rámci Czech Grand Design
nominován na Objev roku, Grafický design roku 2010 a Designér roku 2010.

Ann Markusen

Ann je přední světovou expertkou v oblasti umění, kultury a ekonomického rozvoje. Je
propagátorkou konceptu creative placemaking a hlavní autorkou studie Creative Placemaking

(2010), kterou vydala americká instituce National Endowment for the Arts. V roce 1996
získala cenu Waltera Isarda za výjimečný akademický počin a v roce 2006 cenu Williama
Alonsa za mimořádný regionální přínos její práce. Nyní působí jako ředitelka Iniciativy pro
ekonomiku umění na University of Minnesota ve Spojených státech a v teorii a praxi se
věnuje kultuře v regionech a spolupráci regionálních samospráv s umělci.

Michaela Mixová

Michaela je kulturní manažerkou, která pracuje na propojování světa businessu, kultury
a umění. V Plzni 2015 se podílí na vzniku kreativního inkubátoru a realizaci dalších aktivit,
které podporují rozvoj kreativity a podnikání v Plzni i regionu. Je také členkou řešitelského
týmu výzkumného projektu Institutu umění – Mapování kulturních a kreativních průmyslů
v ČR (2011-2015). Michaela je absolventkou UNESCO Department for Cultural Policy and
Management v Bělehradě a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Petr Návrat

Petr je odborným konzultantem v oblasti regenerace měst a lokálního ekonomického
rozvoje. Spolu s korejským urbanistou a designérem Doyoungem Oh založil ONplan –
Oh & Návrat Joint Planning Laboratory. Městu Plzeň radí, jak vytvořit inkubátor pro
začínající firmy v kulturních a kreativních průmyslech. V minulosti se podílel na přípravě
nového strategického plánu města Prahy, v rámci studie proveditelnosti Kreativního
centra Brno zmapoval kulturní a kreativní průmysly v Brně, v Pardubicích vedl proces
přípravy městské strategie rozvoje kultury a kreativity a pomohl zavést reformu plánování
na severovýchodě Srí Lanky. Je absolventem University College London a Vysoké školy
ekonomické v Praze.

Osamu Okamura

Osamu je architekt žijící v Praze, narozený v Tokiu. Zastává pozici programového ředitele
mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. Mimo to, že je
odborným garantem časopisu o architektuře ERA21, přednáší také na pražském ARCHIP
– Architectural Institute in Prague. Osamu byl pro svůj inovativní přístup v roce 2014
zařazen mezi New Europe 100, sto výjimečných inovátorů ze střední a východní Evropy,
vybraných časopisem Res Publica, společností Google a Mezinárodním visegradským
fondem ve spolupráci s Financial Times.

Christian Potiron

Christian je zástupcem programového ředitele v Plzni 2015. Na starosti má občanskou
angažovanost a Skryté město, jedinečný projekt personalizovaného digitálního průvodce
Plzní. Je francouzského původu, ale více než deset let strávil na Slovensku, dva roky
v Srbsku a nyní žije v České republice. Dříve pracoval jako ředitel festivalu USE THE C!TY
a programový manažer SPOTs, projektu v rámci Košic – Evropské hlavní město kultury
2013. Přispěl k založení Stanica Žilina-Záriečie – kultúrny uzol. Vystudoval městský rozvoj
na Université Paris 13 a kulturní management v Bělehradě.

Andy Robinson

Andy je ředitelem kanceláře Futurecity v Cambridge ve Velké Británii. Jeho vizí je
transformace měst - centra i periférií - vycházející z inovací a udržitelného rozvoje. Má více
než dvacet let zkušeností jako kurátor umění a designu. V různých částech Velké Británie
vedl řadu kulturních projektů a projektů zaměřených na veřejné umění. Soustředí se na
architekturu, veřejnou sféru, digitální média a problematiku zapojování místních komunit.

Ragnar Siil

Ragnar je zakladatelem a vedoucím partnerem estonského think tanku a poradenské
skupiny pro kreativní ekonomiku Creativity Lab. Předtím byl náměstkem estonského
ministra kultury, kde měl na starosti přípravu nové kulturní strategie Estonska platné
do roku 2020, a byl hlavním tvůrcem estonské politiky kreativních průmyslů. V letech
2011–2014 předsedal expertní skupině EU pro kulturní a kreativní odvětví. Nyní je také
expertem Evropské aliance kreativních průmyslů (European Creative Industries Alliance).
Evropskou komisí byl pověřen asistovat Ukrajině a Gruzii při implementaci reformy
kulturních politik.

Marek Sivák

Marek se narodil v Plzni a vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, na Technische
Universiteit Eindhoven a na University of Glasgow. Dlouhodobě se věnuje veřejnému
prostoru a usiluje o větší zapojení obyvatel do rozvoje měst. V Plzni inicioval vznik Škoda
Plzně, platformy pro sdílení názorů a nápadů a prostoru pro diskusi o budoucnosti města
Plzně. V letošním roce ve spolupráci s Plzní 2015 založil samostatný spolek Pěstuj prostor.
Podílel se také na řadě dalších projektů.

Marta Smolíková

Marta je výkonnou ředitelkou Knihovny Václava Havla. Začínala jako kurátorka a kritička
výtvarného umění. Pracovala v Centru pro současné umění a v nadaci Open Society
Fund Prague. Založila výzkumné, vzdělávací a informační centrum pro umění a kulturu
ProCulture. Vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti s hodnocením
uměleckých a kulturních programů pro různé instituce, jako jsou např. Evropská komise,
Mezinárodní visegrádský fond, Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy.
Je předsedkyní rady Státního fondu kultury České republiky.

Martin Sturm

Martin je ředitelem OÖ Kulturquartier (OK), Centra současného umění v rakouském Linci.
To bývá často označováno jako kulturní laboratoř, kde dochází k interakci experimentální
místní kultury se zahraničním uměním a je oblíbeným místem pro konání festivalů. Od
roku 2012 je uměleckým ředitelem Upper Austrian Cultural Quarter, platformy pro
regionální kulturní asociace. Dříve pracoval pro místní kulturní odbor federální vlády
Horního Rakouska, kde navrhl a dohlížel na politiku podpory kulturních iniciativ týkajících
se současného umění, literatury a filmu. Martin se také věnuje mezinárodnímu umění,
v současnosti spolupracuje s umělci, mezi něž patří Gilles Barbier a Candice Breitz.

Jiří Suchánek

Jiří je ředitelem obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, která je městem pověřena
k přípravě a implementaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. V minulosti
zastával pozici ředitele Nadace OKD, kde se mimo jiné zabýval participativními projekty
úpravy veřejných prostranství na sídlištích. Působil také na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji,
byl ředitelem festivalu SOBOfest a místopředsedou výkonného výboru Fóra dárců. Jiří je
absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jiří Sulženko

Jiří je od roku 2013 programovým ředitelem společnosti Plzeň 2015. V letech 2007–2012
působil v týmu Kulturního centra Zahrada na Jižním Městě v Praze, kde mj. spoluzakládal
festival Street for Art. V minulosti také působil jako marketingový manažer Divadla Archa
nebo výkonný ředitel komorního divadla Studio Damúza. Je absolventem Katedry produkce
na pražském DAMU.

Radek Špicar

Radek je výkonným ředitelem Aspen Institute Prague. Současně zastává pozici
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky a předsedy správní rady
UMPRUM – Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Dříve pracoval jako ředitel vnějších
vztahů pro Škoda Auto (Volkswagen Group) a jako náměstek místopředsedy vlády pro
ekonomiku. Je absolventem University of Cambridge a strávil rok na Georgetown University
ve Washingtonu jako stipendista Fulbrightovy komise.

Matúš Vallo

Matúš je absolventem studia architektury na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
Po získání Fulbrightova stipendia působil na prestižní Columbia University v New Yorku,
kde se podílel na výzkumném projektu Architectural Activism. Po nabytí profesních
zkušeností v Londýně se v roce 2004 stal spoluzakladatelem ateliéru Vallo Sadovsky
Architects v Bratislavě. Je prezidentem a spoluzakladatelem sdružení Městské zásahy,
neziskové organizace, která oživuje městský veřejný prostor prostřednictvím sociální,
architektonické a komunitní angažovanosti.

CO JE PODLE VÁS
CREATIVE PLACEMAKING?
Marek Adamov

„Umenie je zbytočné a preto pre naše
potreby úplne zásadné. Rovnako ako
množstvo iných vecí, bez ktorých veľa
(možno aj väčšina) ľudí žije.“

Han Bakker

„Placemaking je zkoumání a podpora minulé
a současné kultury dané oblasti.“

Juan Carlos Belloso

„Creative placemaking je jak využívání
umění, kultury a kreativity k transformaci
a propagaci místa, tak i hledání
originálních a inovativních způsobů řešení
ekonomických, kulturních, sociálních,
územních a ekologických problémů, jimž
v současnosti čelíme.“

Jakub Deml

„Creative Placemaking pro mě
představuje 1) využít energii návštěvníka
k reflexi a artikulaci místa 2) pomoci
„domorodcům“, aby se znovu zamilovali do
svého domova 3) vytvořit příležitost, aby
se pohled „návštěvníka“ a „domorodce“
setkal 4) 1 a 2 nefunguje bez 3.“

David Kašpar

„Každé místo je prázdné, není-li naplněno
obsahem. Podstatou pojmu creative
placemaking je pro mne hledání takového
obsahu s ohledem na kulturně-sociální
vazby zkoumaného místa a s odvahou
objevovat nezvyklá a nečekaná řešení.“

Petr Koudela

„Creative placemaking pro mě znamená,
vzhledem k rozsahu spravovaných areálů
technických památek, denní chléb. V citlivé
proměně kulturního dědictví a architektury
leží stoprocentní úspěch, elegance,
a dokonce veřejný zájem.

Daniel Latorre

„Zapojení umění a kultury do konceptu
placemakingu, vytváření chytrých míst
v souladu s jasnou vizí a ve spolupráci
s komunitou.“

Jakub Mareš

„Za celé sdružení K světu mohu říci, že tato
forma osidlování míst a spojování lidí je
tou nejlepší formou udržitelného rozvoje
a posunu ve městě. Každý náš projekt
se snažíme postavit tak, aby spojoval
co nejvíce stran, aby umožnil lidem se
s projektem postupně sžít a aby lidé měli
možnost do něj přispět, jak nejlépe umí,
nebo alespoň vyjádřit svůj názor.“

Igor Marko

„Creative placemaking se zabývá
transformací měst zevnitř, a to využitím
kreativního potenciálu lidí, kteří v něm žijí,
pracují a hrají si.“

Ann Markusen

„Creative placemaking je výsledkem
spolupráce umělců a kulturních organizací
s veřejnými institucemi, tedy odlišně
zaměřených subjektů a komunit. Cílem této
spolupráce je zlepšování obyvatelnosti,
ekonomického rozvoje města a sociální
soudržnosti pomocí kvalitní kulturní
a umělecké tvorby.“

Michaela Mixová

„Nalezení společné řeči mezi oficiálními
zástupci města, jeho obyvateli, umělci,
aktivisty, developery, které vede k trvalé
pozitivní proměně města a místa, kde žijeme.“

Petr Návrat

„Vytváření míst, která reagují na potřeby
rozličných skupin obyvatel města,
poskytují inspiraci a vytvářejí nové
příležitosti pro společenský rozvoj.“

Osamu Okamura

„Creative placemaking je inspirativním
vstupem umělecké imaginace a reflexe do
života obyčejných lidí a do míst, kde žijí.“

Christian Potiron

„Creative placemaking je zapojování
aktivních obyvatel a místních umělců do
práce odborníků na územní plánování tak,
aby společně hledali inovativní řešení pro
udržitelný a inkluzivní rozvoj města.“

Ragnar Siil

„Umělci, hudebníci, spisovatelé, tanečníci,
designéři, architekti a celá řada
dalších kreativních lidí mají zvláštní
dar – umí přeměnit i ta nejošklivější
a nejzanedbanější zákoutí nebo čtvrti na
živoucí a společensky udržitelná prostředí
pro život. Jak? To je jejich tajemství,
ale politici by měli mít oči otevřené
a umět nejen tento talent rozpoznat, ale
i podpořit jeho další rozvoj.“

Andy Robinson

„Je příběhem města.”

Marek Sivák

„Šance (i) pro spolupráci občanů,
architektů, umělců a městských organizací
na tom, aby vytvořili skvělé místo pro život,
podíleli se na jeho dlouhodobém fungování
a vyvarovali se nikomu neprospěšných
sebestředných zásahů.“

Marta Smolíková

„Creative Placemaking - utváření místa…
ne ve smyslu bodu na mapě či nějakého
volného prostoru, ale spíše prostředí,
které inspiruje, poněvadž je samo
nositelem podnětů.“

Martin Sturm

„Zapojme umělce do procesu územního
plánování!“

Jiří Suchánek

„Emoce a osobní vklad do projektu jsou
podle mého názoru klíčem k úspěchu tzv.
creative placemakingu. Je pak úplně jedno,
jestli je výstupem rekonverze průmyslového
areálu nebo kašna na malé vsi, ze které po
desítkách let opět začne téct voda.“

Jiří Sulženko

„Creative placemaking je nový způsob
občanské angažovanosti. Jsme svědky
nové vlny zájmu o místo, kde žijeme,
což přináší i nutnost pochopit principy
fungování spolupráce mezi umělci,
samosprávou, obyvateli a aktivisty. Žít
Brno? Start Vršovice? Festival Street
for Art? Pěstuj prostor? Dolní oblast
Vítkovice? Efektivně spojit síly a změnit,
zlepšit nebo posílit kvalitu a identitu
konkrétních míst si klade za cíl stále více
lidí. Plzeň 2015 si bere za úkol jejich
cestám rozumět a inspirovat se jimi.“

Radek Špicar

„O creative placemakingu hovoříme tehdy,
když jednotlivci napříč společností –
aktivisté, zástupci místních samospráv,
developeři, umělci či podnikatelé –
společnými silami přetváří místo, kde žijí
a pracují, aby v lidech probouzelo jejich
kreativní potenciál.“

Matúš Vallo

„Je potrebné robiť zmeny. Niekedy malé a
niekedy veľké. Občas si stačí sadnúť za
stôl s tými správnymi ľudmi a začať sa
rozprávať, inokedy treba zmenu vybojovať
v teréne. Ak meníme mesto meníme aj ľudí
a zase naopak. Je potrebné meniť.“
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Notes

Petr Návrat

“Creation of places that respond to the
needs of various users of the city, are
inspirational in nature and offer new
opportunities for community development.”

Osamu Okamura

“Creative Placemaking is an inspiring entry
of the artistic imagination and reflection
into the lives of ordinary people and into
places where they live.”

Christian Potiron

“Creative place making is about involving
active inhabitants and local artists
with city planners in finding innovative
solutions to make the city more
sustainable, inclusive and wealthy thanks
to collaborative practices.”

Ragnar Siil

“Artists, musicians, writers, dancers,
designers, architects and a whole bunch
of other creative people have a wonderful
gift - they have a power to turn even the
ugliest and most run-down corners and
quarters into vibrant and sustainable
living environments. How? Well, that is
their secret, but the policymakers need
to keep their eyes open to recognize this
talent and let it flourish.”

Andy Robinson

“A narrative for the city.”

Marek Sivák

“An opportunity for cooperation between
citizens, architects, artists and municipal
bodies to create a great place for living,
contribute to its sustainability, and avoid
measures that are self-centered and
benefit no one.”

Marta Smolíková

“Creative placemaking – creating a place…
not like a point on the map or a space without
any content, but more as an environment that
has the power to inspire us.”

Martin Sturm

“Involve artists in the process of urban
planning!”

Jiří Suchánek

“In my opinion, emotions and personal
involvement in a project are keys to
the success of Creative Placemaking,
irrespective of whether the goal is the
reinvention of an industrial site or the
repair of a fountain in a small village.”

Jiří Sulženko

“Creative Placemaking is a new mode
of civic engagement. We are witness of
a new wave of interest in the environment
we live in, which increases the need
for understanding how cooperation
between artists, representatives of public
administrations, residents and activists
could work. “Žít Brno”? “Start Vršovice”?
Street for Art Festival? “Pěstuj prostor”?
Association Lower Area of Vítkovice? There is
a growing number of people who take it upon
themselves to change, improve or enhance
the quality and identity of particular places.
To understand the approaches of these
people and get inspired by them is one of the
tasks of Pilsen 2015.”

Radek Špicar

“Creative placemaking happens when all
parts of society – community activists,
local governments, developers, artists
and businesses – join together to shape
a place where they work and live in a way
that unleashes creative potential in
people.“

Matúš Vallo

“It is desirable to make changes,
sometimes small, sometimes large. At
times, it is simply about sitting with and
talking to the right people, other times you
need to fight for a change on the ground.
When we change a city, we change people
too and the same applies in reverse. We
need to make changes.”

WHAT IS CREATIVE
PLACEMAKING?
Marek Adamov

“Art is needless, which is why for us it is
fundamental, just as a number of other
things many (if not the majority) of people
live without.”

Han Bakker

“Place making is researching, embracing
and furthering the past and present
culture of an area.”

Juan Carlos Belloso

“Creative Placemaking is both, using arts,
culture and creativity to transform and
promote a place, and finding creative
innovative and unusual ways of addressing
the main economic, cultural, social, urban
and environmental challenges places face
today.”

Jakub Deml

“Creative placemaking means: 1) utilizing
visitor’s energy in order to reflect and
discover the place, 2) helping “natives”
fall in love with their home again, and 3)
creating an opportunity to display the view
of visitors and natives. One and two do not
work without three.”

David Kašpar

“Every place is empty if we do not give it
its content. To me, Creative Placemaking
is a process of searching for this content,
while respecting the cultural and social
realities of a particular place, and having
the courage to explore unusual and
unexpected solutions.”

Petr Koudela

“Given the scale of the sites I manage,
creative placemaking is my daily bread.
Sensitive transformation of cultural
and architectural heritage is an utmost

success in elegance for the public
interest.”

Daniel Latorre

“Integrating arts & culture into a core idea
of placemaking: visioning and making wise
places *with* communities.”

Jakub Mareš

“We at the civic association “K světu”
believe that this way of living and
connecting people is the best possible
form of sustainable development in a city.
We design all our projects so that they
connect as many stakeholders as possible
and enable people to contribute or at least
voice their opinion.”

Igor Marko

“Creative placemaking is about
transforming cities from within by
capturing the creative potential of people
who live, work and play in them.”

Ann Markusen

“When artists and arts organizations
partner with public agencies, other
missions, areas and communities to
improve livability, cohesion, and economic
development through high quality cultural
skills and expression, they are engaging in
creative placemaking.”

Michaela Mixová

“Finding a common language between the
official city representatives, inhabitants,
artists, and developers, which ultimately
leads to a positive and sustainable change
in the place where we live.”

Jiří Sulženko

Since 2013, Jiří has been the Program Director of Pilsen 2015. He worked for the Cultural
Centre Zahrada located in Jižní Město, one of Prague´s peripheral areas, where the Street
for Art Festival that Jiří co-founded takes place. In the past, he also worked as the
Marketing Manager for the Archa Theatre and as the Executive Director of a small theatre
– Studio Damúza. He graduated from the Theatre Faculty of the Academy of Performing
Arts in Prague, Department of Arts Management.

Radek Špicar

Radek is the Executive Director of Aspen Institute Prague. Simultaneously, he serves as
the Vice-President of the Federation of Industry and Trade of the Czech Republic and
Chairman of the Board of UMPRUM – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.
Previously, he worked as the Head of External Affairs for the car manufacturer Škoda Auto
(Volkswagen Group), and as Deputy Minister for Economic Affairs. He graduated from the
University of Cambridge and spent a year as a Fulbright Scholar at Georgetown University
in Washington, D.C.

Matúš Vallo

Matúš graduated in architecture from the Slovak University of Technology in Bratislava.
He later undertook research on Architectural Activism at Columbia University in New York
as a Fulbright Scholar. After working in London, in 2004 he co-founded the Vallo Sadovsky
Architects studio in Bratislava. Currently, he is the President and Co-Founder of Urban
Interventions, a non-profit organization focusing on urban public space, which aims to
rejuvenate the urban environment through social, architectural and community involvement
and participation.

and managing contemporary cultural and public art projects across the United Kingdom,
working with architecture, public realm, digital media and community engagement.

Ragnar Siil

Ragnar Siil is the founder and managing partner of Creativity Lab – an Estonian creative
economy think tank and consultancy group. Previously, Ragnar was the Estonian
Undersecretary of State for the Arts. He was responsible for drafting the new cultural
policy until 2020 and he was the main architect of the creative industries policy in
Estonia. Ragnar was chairing the EU expert group on cultural and creative sectors from
2011 to 2014. Currently, he is an expert of the European Creative Industries Alliance.
Ragnar is also appointed by the European Commission to assist Ukraine and Georgia in
implementing their cultural policy reforms.

Marek Sivák

Marek is a native of Pilsen. He studied architecture at the Czech Technical University,
the Eindhoven University of Technology and the University of Glasgow. He has long been
engaged in the topic of public space and promotion of civic involvement. In Pilsen he
initiated “Škoda Plzně”, a discussion and idea sharing platform. This year, in partnership
with Pilsen 2015, Marek founded “Pěstuj prostor”, a program that helps implement ideas
on public space. Marek has been involved in a number of other projects.

Marta Smolíková

Marta is the Executive Director of the Václav Havel Library. She started her career as
a freelance curator and art critic and worked at the Soros Center for Contemporary Art in
Prague as well as the Open Society Fund Prague. She founded ProCulture, an arts and culture
research, education and information center and lectures at the Masaryk University in Brno.
Marta also has extensive experience in evaluating art and cultural projects for bodies such as
the European Commission, the International Visegrad Fund, the Czech Ministry of Culture or
the Prague City Council. She is Chairwoman of the Czech State Culture Fund.

Martin Sturm

Martin is the Director of The OK Centre for Contemporary Art in Linz, a space for
experimental regional culture, international art and festival highlights, or the so called
“culture lab” of Linz in Austria. Since 2012, he is also the artistic director of the Upper
Austrian Cultural Quarter, which is a space of action and home base for regional cultural
associations. Previously, he worked at the Local Department of Culture of the Federal
Government of Upper Austria, where he initiated and supervised the promotion of
contemporary cultural initiatives, literature and film. Martin also cooperates with number
of international artists, such as Gilles Barbier and Candice Breitz.

Jiří Suchánek

Jiří is the General Director of Pilsen 2015, a public benefit organization commissioned by
the City of Pilsen to prepare and implement the project of Pilsen - European Capital of
Culture 2015. In the past, Jiří was the director of the OKD Foundation, where he managed
a number of participatory projects improving public space in panel housing estates. He
worked for the Czech Pavilion at the EXPO 2010 in Shanghai, held the position of the
Director of the SOBOfest festival and was the Deputy Chairman of the executive committee
of the Czech Donors Forum. He graduated from the University of Economics in Prague.

Ann Markusen

Ann is a leading expert in arts, culture and economic development. She pioneers the
concept of creative placemaking and was a lead author of Creative Placemaking (2010),
a White Paper from the US National Endowment for the Arts. In 1996 Ann won the
Walter Isard Award for Scholarly Achievement and the William Alonso Memorial Prize for
Innovative Work in Regional Science in 2006. Currently, Ann is the director of the Arts
Economy Initiative at the University of Minnesota, USA, and focuses her research and
practice on artists and regional arts ecologies.

Michaela Mixová

Michaela, a graduate from the UNESCO Department for Cultural Policy and Management
in Belgrade and the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, is a cultural
manager who works on connecting the world of business, culture, and arts. In Pilsen
2015, she manages preparations of a creative incubator and implements additional
activities that support the development of creativity and entrepreneurship in Pilsen and
the region. Michaela is a member of the research team for the Institute of Art – Mapping
Cultural and Creative Industries in the Czech Republic project (2011–2015).

Petr Návrat

Petr works as a consultant in urban regeneration and local economic development.
Together with Doyoung Oh, a Korean urbanist and designer, he founded ONplan–
Oh & Návrat Joint Planning Laboratory. He is a project advisor to the city of
Pilsen for the development of a start-up incubator for creative and cultural
industries. He has contributed to the strategic plan of the city of Prague and mapped
cultural and creative industries in the city of Brno for a Creative Brno project. He
led the initial stage of formulating a culture and creativity strategy for the city of
Pardubice and helped implement a reform in planning in Sri Lanka. He graduated from
the University College London and the University of Economics in Prague.

Osamu Okamura

Osamu is an architect living in Prague, born in Tokyo. Currently, he is the Program
Director of reSITE, an international festival and conference promoting the exchange of
ideas about how to make cities more livable. He is also the editorial supervisor of ERA21,
a professional magazine on architecture, and lecturer at ARCHIP- Architectural Institute
in Prague. For his innovative approach, he was listed among the 2014 New Europe
100 outstanding challengers from Central and Eastern Europe, selected by Res Publica
with Google and the International Visegrad Fund in cooperation with Financial Times.

Christian Potiron

Christian is the Deputy Program Director at Pilsen 2015. He is in charge of citizen
participation and HIDDEN CITY, a unique digital guide of the city of Pilsen. He is
French, but has spent ten years in Slovakia, two years in Serbia and is now based in
the Czech Republic. He worked as the director of USE THE C!TY festival and was the
Program Manager of SPOTs, a project of Košice 2013 −European Capital of Culture. He
contributed to the establishment of Stanica Cultural Node in Žilina. He graduated in urban
development from the Université Paris 13 and studied cultural management in Belgrade.

Andy Robinson

Andy leads Futurecity’s office in Cambridge, United Kingdom, working with the city’s vision
for innovation and sustainable growth across the city center and the major expansion
areas. He has twenty years of experience as an art and design curator, commissioning

and in cultural projects with a social dimension. He is the director of Prague 14, a semibudgetary organization, manager of cultural strategy at the Institute of Planning and
Development of the City of Prague and member of the Metropolitní ozvučná deska. He
worked as creative director of the Cultural Center Zahrada and Program Director of the
Street for Art Festival. He co-founded the theatre company Vosto5, founded Cirqueon −
Contemporary Circus in the Czech Republic, Prádelna Bohnice, a space for contemporary
art, and the center Plechárna Černý Most.

Ondřej Kašpárek

In the Pilsen 2015 organization, Ondřej works as Manager of the Everfund project, which
presents a new concept of a web platform that aids in creating unique projects from various
areas of culture, creative fields, and social entrepreneurship. Ondřej has gained managerial
experience at contemporary cultural centers and as a producer and dramaturge of community
cultural festivals (KC Zahrada, KC Bazilika, Ludus Festival Leeds, Majáles Student Festivals in
České Budějovice and Klatovy etc.). He has also gained experience through strategic cultural
planning for cities, towns and municipalities. Ondřej received his M.A. at the University of
Leeds in the UK within the Culture, Creativity and Entrepreneurship program.

Petr Koudela

Petr graduated with a degree in civil engineering from the Faculty of Civil Engineering,
Technical University of Ostrava. After his studies, he worked as a technical expert at F&H
Píšť. He then served for two years as an engineer at Ostrava’s water and sewer systems.
In 2003, Petr began working as the program director and moderator at Radio Kiss Moravia.
Since 2009, Peter has been the Executive Director of the association Lower Area of Vítkovice.
The association helps preserve old industrial sites and heritage by giving them new faces.

Daniel Latorre

Daniel is the founder of The Wise City, a civic engagement, service design, and product
strategy practice. He is also a Senior Fellow for Digital Placemaking at Project for Public
Spaces. Coming from digital design consulting his focus is on building communities of
practice around place, socially engaged arts and media. He lives in New York City where
he co-founded two public space and public art Occupy Wall Street affinity groups and cofounded a public space alliance in his Brooklyn neighborhood.

Igor Marko

Igor Marko is an architect, urbanist and founder of the London-based urban design and
research consultancy Marko & Placemakers. He has led many transformational projects,
including the Northala Fields Park in London, which has been critically acclaimed as an
exemplar of people-led sustainability. Igor’s experimental approach to urbanism crosses
boundaries between art, architecture and public space, and generates visionary ideas on
the transformation of London’s pedestrian and cycling environment.

Jakub Mareš

Jakub is an architect, designer, visionary and scout from Pilsen. Apart from PechaKucha
Night in Pilsen and the group “POPOJEDEM”, he founded “K světu”, a civic association that
promotes revitalization of public space by organizing novel cultural events. He was the
author of a gallery constructed from containers at the CIGISTOCK 2009 festival and his idea
has inspired a number of similar projects. He is also co-author of a wooden structure for
which he received the Czech Energy and Ecology Project of 2010 award. He is a founding
member of the creative group “POSEDLÍ” and was nominated for the Newcomer of the Year,
Graphical Design of the Year and Designer of the Year award in 2010.

Speakers
Marek Adamov

Marek graduated in culture studies and management from the Comenius University in
Bratislava. During his studies he co-founded a civic association “Truc sphérique”, of
which he remains the director. In 2003, the association launched a project “Stanica
Cultural Node”, which is a combination of a modern cultural institution and a community
center located in the train station building of Žilina-Záriečie. In 2009, Marek managed
the project of building a new alternative space/theatre S2 from beer crates and straw
bales. Since 2011, he has led the project of restoration and revitalization of the New
Synagogue/Kunsthalle in Žilina.

Han Bakker

Han has been working as consultant on cultural strategies for governments, organizations
and cities for over two decades. He served as an advisor to Rotterdam − European Capital
of Culture 2001, Leeuwarden 2018 and developed a successful cultural strategy and
investment program for Dordrecht. Han started many initiatives, such as the MIR Caravan
in Moscow and St. Petersburg 1986-1989, the Investment Bank for Culture (PAKC), the
SICA (now DutchCulture), or this year the RiverArt R&D Foundation. In the past, he worked
as a producer for Ricciotti Ensemble and the Dogtroep International Theatre Company. He
studied human geography and fine arts in Amsterdam, Prague, Bratislava and The Hague.

Juan Carlos Belloso

Juan Carlos is a renowned international expert in place branding and city marketing. He
lectures at the University of Vic in Barcelona. He is co-founder of the Barcelona Global,
a private independent non-profit association which provides a platform for citizens and
companies to contribute their ideas for the promotion and development of Barcelona. As
an expert, Juan Carlos collaborates with a number of international organizations, such
as the EU, UNDP and the Inter-American Development Bank and acts as an adviser to
a number of countries, regions and cities around the globe.

Alexandra Brabcová

Alexandra, a graduate of the Faculty of Philosophy, has worked at the National Gallery in
Prague, the Prague City Hall, and Open Society Fund Prague. In the Pilsen 2015 organization,
she is in charge of the activities geared toward involving Pilsen citizens in the Pilsen–
European Capital of Culture 2015 project. These endeavors, such as Arts Management and
public space projects, ultimately contribute to the sustainability of the organization.

Jakub Deml

Jakub is an audio-visual and interactive media creator, a teacher, and a cultural manager.
He oversees the social initiative KVAS, which focuses on fields such as the creative use
of technology in education and cultural advocacy and planning. Jakub is also a partner
at Gameleon, a private company that focuses on a creative approach and utilizes new
technologies to understand local heritage and tourism development.

David Kašpar

David works as a cultural manager and a producer in arts. He is engaged in revitalization
of public space and cultural and community life, especially in peripheral parts of Prague,

DAY 2
A)
CREATIVE INCUBATORS AND CREATIVE INDUSTRIES
	Chair: Petr Návrat, Founding Partner at ONplan - Oh & Návrat Joint Planning Laboratory,
Czech Republic
Local expert:
Michaela Mixová, Creative Industries Manager, Pilsen 2015, Czech Republic
Expert observers:
Han Bakker, advisor in the field of cultural strategies, The Netherlands
Ragnar Siil, Managing Partner, Creativity Lab, Estonia
B)

NEW INSTRUMENTS OF MULTI-SOURCE FINANCING OF CULTURE
Chair: Marta Smolíková, Executive Director, Václav Havel Library, Czech Republic
Local expert:
Ondřej Kašpárek, Manager for digital media, Everfund, Pilsen 2015, Czech Republic
Expert observers:
Ann Markusen, Director, Arts Economy Initiative University of Minnesota, United States

C)

SMART TOURISM
Chair: Christian Potiron, Deputy Programme Director, Pilsen 2015, Czech Republic
Local expert:
Jakub Deml, Manager, Hidden City, Kvas o.s.
Expert observers:
Juan Carlos Belloso, Founder, Future Places, Spain
Martin Sturm, Director, O.K Centre for Contemporary Art, Linz, Austria

D)

PUBLIC SPACE AND CREATIVE PLACEMAKING
Chair: Igor Marko, Founder and Creative Director, Marko and Placemakers, United Kingdom
		
Local experts:
Alexandra Brabcová, Project Manager, Pilsen 2015, Czech Republic
Marek Sivák, Foster the City, Pilsen 2015, Czech Republic
		
Expert observers:
Matúš Vallo, Partner, Vallo Sadovský Architects, Co-Founder, Urban Interventions, Slovakia
Daniel Latorre, Founder, The Wise City, United States
10:00 – 11:30

EXPERT SESSIONS I

11:30 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:30

EXPERT SESSIONS II

14:30 – 14:45

COFFEE BREAK

14:45 – 15:30	PUBLIC WRAP-UP SESSION
Summary of working group discussions by their chairs
16:30 – 17:30	MOVE UP! COMPETITION OF ALTERNATIVE MOBILITY
Public presentation of alternative mobility projects
and announcement of the winner

DAY 1
10:00 – 10:10
Welcome
	
Radek Špicar, Executive Director, Aspen Institute Prague
Jiří Suchánek, General Director, Pilsen 2015
10:10 – 10:30

INTRODUCTION TO CREATIVE PLACEMAKING
Opening lecture
Ann Markusen, Director, Arts Economy Initiative, University of Minnesota, United States

10:30 – 12:00	DEFINITION BY POINTING: EXAMPLES OF PLACEMAKING
This panel outlines the concept of creative placemaking by pointing to concrete projects
such as creative incubators, art in public spaces, smart tourism and business models.
Panelists:
	Han Bakker, advisor in the field of cultural strategies, The Netherlands
Petr Koudela, Executive Director, The Lower Area Vítkovice Association, Czech Republic
Andy Robinson, Director, Head of Cambridge Office, Futurecity, United Kingdom
Martin Sturm, Director, O.K Centre for Contemporary Art, Linz, Austria
Jiří Sulženko, Program Director, Pilsen 2015, Czech Republic
Chair: Osamu Okamura, Program Director, reSITE, Czech Republic
12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:30 	HOW TO CREATE A SPACE: ASPECTS OF THE PLACEMAKING PROCESS
Successful placemaking requires the involvement of various actors and the application
of different perspectives. Strategies, policies, branding, and financing are dealt with here.
Panelists:
Juan Carlos Belloso, Founder, Future Places, Spain
David Kašpar, senior consultant in cultural policy, cultural manager, Czech Republic
Daniel Latorre, Founder, The Wise City, United States
Ann Markusen, Director, Arts Economy Initiative University of Minnesota, United States
Ragnar Siil, Managing Partner, Creativity Lab, Estonia
Chair: Igor Marko, Founder and Creative Director, Marko and Placemakers, United Kingdom
15:30

TRANSFER TO PILSEN

20:00 – 22:00

OPEN UP THE NIGHT!
Papírna Club
Zahradní 173, Pilsen
Power presentations by selected urban activists introducing their projects:
Marek Adamov, Director, Stanica Žilina-Záriečie, Cultural Nod, Slovakia
Juan Carlos Belloso, Founder, Future Places, Spain
Daniel Latorre, Founder, The Wise City, United States
Jakub Mareš, public space activist, K světu, Czech Republic
Igor Marko, Founder and Creative Director, Marko and Placemakers, United Kingdom
Andy Robinson, Director, Head of Cambridge Office, Futurecity, United Kingdom
Marek Sivák, Founder, Pěstuj prostor, Czech Republic
Matúš Vallo, Partner, Vallo Sadovský Architects, Co-Founder, Urban Interventions, Slovakia

22:00 – 24:00

CONCERT – Android Asteroid
Papírna Club
Zahradní 173, Pilsen

Dear conference participants,

Although creative placemaking has been happening organically in many localities,
neighborhoods and cities, only recently has the concept emerged as a tool of cultural
policy and community development. The idea of arts-and-culture-based economic revival
of places is increasingly attracting attention from business developers and policy-makers.
We are glad that the first major international conference on this topic in the Czech
Republic attracted so many renowned guests and widespread public attention. It
is important to discuss creative placemaking with broad audiences, as the process
requires strategic action across various parts of society: from local governments and
entrepreneurs to culture activists and institutions. The overall goal of the event is
therefore not merely to present specific projects from home and abroad but to invite
various stakeholders to sit at one table.
At the same time, we are happy that the concept of creative placemaking can be
discussed in the context of Pilsen, the European Capital of Culture 2015, and its specific
projects. Components of the program, which helped Pilsen earn the title of “European
Capital of Culture”, are a good background against which we can highlight the importance
of placemaking in the Czech and Central European environment. That is why the debate
will revolve around four areas that represent sustainability of Pilsen 2015 ideas: creative
industries and creative incubators, new financial tools as a part of local cultural policies,
smart tourism and art interventions in public space.
We believe that the momentum gathered during our discussions will be translated into
a coordinated debate on placemaking as an instrument that can mitigate social problems
and economically revive cities and localities. Our ambition is to see more placemaking
projects as a result of the OPEN UP! Festival. Both our institutions are eager to continue
their efforts in promoting culture-driven transformation of places. Hopefully, you can join
us in this endeavor.

Radek Špicar
Executive Director
Aspen Institute Prague

Jiří Suchánek
General Director
Pilsen 2015

Organizers
Media Partner
Partners - Pilsen 2015
Patrners - Aspen Institute Prague

The participation of Daniel Latorre is co-sponsored by DOX, Centre for Contemporary Art.
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