Program sympozia „20x20 Schetcha Kucha“
Akce se koná v Praze 28. května 2013 od 12:30 do 17 hodin
na FA ČVUT v místnosti č. 112 (Akvárium)
Registrace účastníků
Zájemci se mohou přihlásit zasláním krátkého profesního životopisu na
info@materio.cz.
Z kapacitních důvodů není účast bez předchozí registrace možná.
Zahraniční účastníci budou přednášet v angličtině a jejich příspěvky
nebudou tlumočeny.

Inspirační přednášky | 13:00 – 14:00
RNDr. Jan Proška, vědecký pracovník | FJFI ČVUT
Nevstoupíš dvakrát do stejného světla
Procházka fyzikálními „úkazy“, fyziologií vnímání barev, nevšedními optickými
klamy nebo světelnou a barevnou komunikací z živočišné říše. Dozvíte se, jak
z konkrétního materiálu vzniká světlo, barva či vjem. Přednáška doplní řada
příkladů interakce světla a různých materiálů.
(foto: www.bigfoto.com)

Elodie Ternaux, designérka a materiálová expertka | matériO Paris
Světlo – absolutní, nezachytitelné, tajemné a záhadné
Světlo stále fascinuje a přitahuje svou neuchopitelností. Víme, že je kombinací vlnění
a proudu částic, což je možné popsat jen díky zákonům kvantové fyziky. Pomocí světla
lze svařovat i řezat tvrdé materiály, provádět chirurgické operace, či astronomická
pozorování. Zkoumání vztahu mezi světlem a stínem ovšem hrálo významnou roli i ve
výtvarném umění a v architektuře.
(foto: Théo Mercier)

Jaroslav Bejvl ml., hlavní designér | Preciosa Lustry
Síla jednoduchosti
Vodní paprsek, materiál opti-light, atypické tištěné spoje rozvádějící napětí
a LED zdroje – využitím moderních technologií se podařilo vyrobit elegantní
celoskleněné svítidlo s minimem kovu. Element – novinka společnosti Preciosa
letos poprvé zářila v Miláně na mezinárodním veletrhu Euroluce.
Dr. Sasha Peters, materiálový expert | Haute Innovation
Living Light
Jedním z netradičních zdrojů světla je bioluminiscence, biologické světlo
vydávané některými organismy. Světelná instalace designérky Nicoly Bruggraf
využívá mikroskopické řasy jako biologické senzory, které reagují pohyb ve svém
okolí záblesky modravého světla.
(foto: Nicola Bruggraf)

Maxim Velčovský, art director | Lasvit
Liquidkristal
Projekt „Liquidkristal“ je výsledkem spolupráce společnosti Lasvit a britského
designéra Rosse Lovegrovea. Flexibilní systém tvarování používá parametrické
modely k vytvoření velkých částečně zvlněných desek vzbuzujících plastický dojem
„tekutého skla“. Liquidkristal nabízí nové možnosti uplatnění skla v architektuře.

Přednášky o pokročilých materiálech a kreativní workshop | 14:50 – 17:00
Účastníci sympozia budou mít po představení čtyř unikátních materiálů příležitost osobně se potkat s designéry,
materiálovými experty a výrobci, aby společně hledali originální řešení k využití pokročilých materiálů a světla.
Transparentní beton
Jiří Peters / Gravelli

Vysoce výkonný polymer SUSTAPEI
Petr Falc / Röchling Engineering Plastics

OLED světelné panely VELVE Laminované sklo s elektricky ovládanou fólií
Riccardo Gigante / Verbatim Jiří Mrlina / MIJA-THERM

Projekt Damadei je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

