Jak-jsem-potkal-fabriku

MEZI NEBEM A ZEMÍ
Úvod
U zrodu průmyslové revoluce stál parní stroj. A společně s ním byl nedílnou součástí průmyslového rozvoje i
tovární komín. Z každé fabriky pyšně trčela nějaká ta vertikála, která změnila tradiční obraz naší krajiny. Komíny
se zařadily mezi dominanty své doby a staly se symbolem pokroku.
Česká republika byla nejprůmyslovější oblastí Rakouska-Uherska, a tak se může chlubit nejen velkým množstvím
komínů, ale i mimořádně propracovanými komíny, kdy jejich kvalitní architektura často předčila účel a funkci.
Dnes jsou staré komíny svědky historického mezníku. Průmysl ve své tradiční podobě upadá a komíny společně
se svými fabriky němě sledují přerod země od tradičně výrobní po logistickou. A vyvstává otázka. Přežije toto naše
skvostné dědictví současnou dobu často neřízené a ekonomickými zájmy ovlivněné očisty krajiny od fabrik?
Cíl
Seznámení široké veřejnosti s továrními komíny a jejich významem v kontextu nejen technologickém,
ale i historickém, architektonickém a symbolickém. Důraz bude mimo jiné kladen na komíny pivovarské
a sladovnické.
Tématické okruhy
Vývoj a historie továrních komínů ➪ Typologie komínů, architektura a konstrukce ➪ Tovární komíny
v ČR ➪ Pivovarské a sladovnické komíny ➪ Nové využití starých a nepotřebných komínů
➪ Výstavba nových komínů ➪ Komíny v literatuře a jiném umění ➪ Lezba na komíny
Konference plynule navazuje na cyklus seminářů Jak-jsem-potkal-fabriku pořádaných v prvních
třech měsících tohoto roku. Zároveň jde o symbolické vyústění letošního bienále Industriální
stopy 2011, které v Kostelci nad Černými lesy začalo a oklikou se sem vrací.
Konference je pořádána v rámci projektu NAKI Industriální topografie ČR.

11/11/11 OD 9:00, ZÁJEZDNÍ PIVOVÁR, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Doprovodná akce Fotosoutěž s tématem „Mezi nebem a zemí“, aneb fotografie továrních komínů (pravidla na www.fabriky.cz)
Organizátoři Černokostelecký pivovarský archív a muzeum, o.p.s. – Milan Starec (www.pivovarkostelec.cz), Fabriky.cz – Martin Vonka (www.fabriky.cz)
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT – Benjamin Fragner (vcpd.cvut.cz, www.industrialnistopy.cz)

