
Tematické sekce festivalu Open House Worldwide 

Bydlení 

Sekce zaměřená na téma bydlení se bude věnovat například prezentaci vídeňské 
čtvrti Sonnwendviertel Ost, ve které byl využit koncept tzv. participativního designu. 
V interaktivním panelu Buenos Aires bude představeno téma urbanizace 
neformálních čtvrtí na jihu Buenos Aires. Open House Lagos pozve na diskuzi 
týkající se bydlení domácností s nízkými příjmy v chudinských čtvrtích Lagosu. 
Tématem lidí bez domova se bude zabývat nový dokument od Kanadského centra 
architektury (CCA) s názvem What It Takes to Make a Home. 

Infrastruktura a mobilita 

Ústředním tématem sekce je ekologicky šetrná doprava a architektonicko-
urbanistické plánování v 21. století. Tato sekce připomene významný projekt na 
rozšíření Barcelony, za nímž stál Ildefons Cerdà, a představí jeho progresivní 
přizpůsobení současným potřebám dopravy v této španělské metropoli. Součástí 
bude i procházka napříč staletími historie přístavu Palma de Mallorca. V rámci sekce 
proběhne také speciální akce organizovaná galerií v Mexico City s názvem 
Proyector. Ta představí 10 svěžích architektonických postupů, které zviditelňují 
jinak skryté systémy městské infrastruktury. 

Klima v krizi 

Mladá generace organizováním školních stávek pro klima ukazuje, že jí klimatická 
krize není lhostejná. V rámci festivalu proto v diskuzi na toto téma promluví právě 
mladí lidé. Open House Dublin připravil diskuzní panel Youth Manifesto! sestavený 
z účastníků ve věku od 15 do 18 let, kteří se budou zabývat architekturou a její 
odpovědností ke klimatu. V této sekci také bude možnost se podívat do třech 
evropských domů, které se zřetelem na klima vykazují neotřelý přístup k designu. V 
neposlední řadě bude možné se připojit k průzkumu řeky Santa Catarina v 
Monterrey. 

 Sociální život ve městech 

Jak probíhá každodenní život v asijské metropoli během pandemie koronaviru? 
Touto otázkou se bude zabývat výzkum nejnovějšího člena sítě Open House 
Worldwide, Open House Taipei. Společně s Open House Soul se pak budou moci 
lidé zamyslet, jak se během lockdownu změnil náš vztah k domácímu prostředí. 
Součástí sekce bude také diskuze pod vedením Open House New York, ve které 
dostanou prostor hnutí za městskou sociální spravedlnost. Diskuze bude řešit i 
význam „otevřeného města“, který bude podrobně rozebrán optikou genderu a 
hendikepu. 

    Veřejné prostory 

Diváci budou moci objevovat pouliční umění v Athénách, nábřeží v Chicagu z paluby 
lodi, londýnské ulice nebo díla architektky Liny Bo Bardi v brazilském São Paulu. 
Tato sekce se rovněž zaměří na roli mladých lidí ve formování londýnského 



veřejného prostoru, a to v rámci speciální akce, kterou pořádají Julia King a Akil 
Scafe-Smith. 

Dědictví a světový design 

Stejně jako akce Open House po celém světě oslavuje i festival Open House 
Worldwide úžasně navržené prostory a místa. Pásmo úchvatných filmů provede 
architektonickými skvosty ve vybraných městech, mezi kterými nebude chybět 
Praha, Dublin nebo Vilnius. Open House Brisbane uspořádá diskuzi, která se 
zaměří na lidovou architekturu vznikající na ostrově Minjerribah, a s Open House 
Tallinn bude možné se podívat do opuštěného kolosálního areálu Linnahall, ve 
kterém se natáčel nedávno uvedený film Tenet od režiséra Christophera Nolana. 

 

Koncept festivalu Open House vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením 
zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. 
Díky svému úspěchu se festival postupně rozšířil do více než 40 měst celého světa. 
Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, 
která vznikla oficiálně v roce 2010 a spravuje ji nezisková organizace Open City, 
registrovaná ve Velké Británii. 

   

Open House Worldwide 

www.openhouseworldwide.org 

#openhouseworldwide 

Open House Worldwide na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn 

Video trailer 

Událost na Facebooku 

  

Open House Praha 

www.openhousepraha.cz 

#openhousepraha 

Open House Praha na Facebooku, Instagramu, Linked In, Youtube 
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