
 

 

 
Tisková zpráva 
Výstava ARCHITETKURA v Invalidovně  
 
V karlínské Invalidovně bude 8. srpna 2019  od 18 hodin zahájena výstava 
ARCHITEKTURA, která se uskuteční pod záštitou kreativní platformy 3Kurátorek. 
Výstava oživí sérii Ateliérových pop-upů, které probíhají od června do konce srpna a 
mají za cíl prezentovat práce studentů uměleckých vysokých škol, vystaveny budou 
práce techničtějšího rázu, kterým ale umělecky tvůrčí přesah nemůže být odepřen. 
Výstava prezentuje výběr diplomových prací studentů Architektury a stavitelství na 
Stavební fakultě ČVUT v Praze.  
 
Po sérii výstav vzniklých ze spolupráce s čistě uměleckými ateliéry pražských i mimo 
pražských vysokých škol, 3Kurátorky připravily výstavu s lehce odlišnou tématikou. Do 
chátrající barokní budovy, karlínské Invalidovny, jsme se rozhodly vnést kontrast s 
moderní současnou architekturou v podobě prací studentů architektury na Stavební 
fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci výstavy bude prezentován 
průřez aktuálně nejzajímavějších architektonických projektů v tomto akademickém 
roce: oceněné bakalářské práce, diplomní projekty a finalisté mezinárodní studentské 
architektonické soutěže Inspireli Awards, pořádané ve spolupráci Katedry architektury 
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.  
 
Inspireli Awards je jednou z největších studentských architektonických soutěží ve světě, 
které se za předešlé čtyři roky zúčastnili studenti, mladí architekti, z více jak 125 zemí. 
Soutěž založil Václav Havel, profesor Bořek Šípek a psycholog architektury Karel 
Smejkal. Veškerá organizace soutěže spadá pod České vysoké učení technické v Praze a 
Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě. Cílem čtvrtého ročníku soutěže bylo 
zpracovat architektonický návrh objektu zastupitelského úřadu České republiky v Addis 
Abebě, hlavním městě Etiopie. 
Architektonické řešení výstavy mají na starosti přímo prezentovaní studenti. 
 
Výstava potrvá od 9.8. do 1.9. 2019. Otevírací doba duplexu 3Kurátorek je čtvrtek až 
neděle od 15 do 19 hodin. Západní křídlo Invalidovny, kde se výstavní prostory nachází, 
naleznete na adrese Sokolovská 24/ 136, Praha 8 (vstup je za rohem vpravo od hlavního 
vstupu do Národního památkového ústavu). 
 
Aktuální informace o nadcházejících událostech a otevírací době naleznete na webových 
stránkách www.3kuratorky.cz a facebookových stránkách 3Kurátorky.  
 
Kontakt pro média: 
Kristýna Hájková 
mail: kristyna@3kuratorky.cz 
tel.: +420 777 319 926 
 
 
 
 
   


