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FILOZOFIA

...kdesi na začiatku bola myšlienka o prázdnom
priestore, do ktorého by sa zmestilo veľa ľudí, veľa
pocitov, veľa myšlienok, veľa nápadov...

ČO JE CLUBOVKA?

Zmyslom CLUBOVKY je predstaviť výrazných
tvorcov súčasnej svetovej architektúry a dizajnu
prostredníctvom ich osobnej prezentácie spojenej s
designeventom.
CLUBOVKA je séria podujatí počas roka, ktorá prináša
všetkým priaznivcom neopakovateľný zážitok, emóciu,
inšpiráciu a informáciu.
CLUBOVKA je kultovým eventom o architektúre,
dizajne, inej kultúre na slovenskej scéne, ktorý našiel
ohlas aj v zahraničí.
CLUBOVKA je originálny koncept marketingovej
komunikácie, založený na prítomnosti a aktívnej účasti
lídrov svetového formátu z oblasti architektúry, dizajnu
a umenia.
Hosťujúci lídri, ktorých vám sprostredkujeme sú
prvotriednymi odborníkmi vo svojom obore a túto
jedinečnosť prenesú aj na vašu značku.
CLUBOVKA je miestom, kde si môžete vymeniť
poznatky s podobne zameranými ľuďmi v prostredí s
úžasnou umeleckou atmosférou.
Poslaním CLUBOVKY je priniesť do klubu medzi
účastníkov zaujímavé, aktuálne a produktové novinky
od vybraných firiem.
Firma/spoločnosť tu nachádza výnimočné miesto
pre reklamu a prezentáciu svojich produktov
úzko spojených s dizajnom a architektúrou.

Možno ste si všimli, že kam sa pozriete, niekto sa
vás snaží obtiahnuť a rôznymi formami prázdneho
klamu vás získať. Ponúkajú vám nezmysli, ktoré vôbec
nepotrebujete, zahlcujú vás informáciami, ktoré vám
nijako nepomôžu a búšia do vás reklamou takým
spôsobom, že si už pomaly nikto nepamätá, čo je život.
Opakom nezmyslu dneška je INŠPIRÁCIA, akýsi základ
života, plný správne vibrujúcej ENERGIE. INŠPIRÁCIA je
život driemajúci v nás ľuďoch, ktorý chceme prebudiť.
INŠPIRÁCIU netreba deklarovať v zákonoch, ani
pretláčať cez mlynček reklamy, existuje vnútri veci a
ľudí. Treba ju len odhaliť.
Áno, chceme ju odhaľovať a prebúdzať aj my, ktorí vám
pripravujeme CLUBOVKU.
Pretavujeme nespornú energiu architektov, dizajnérov,
fotografov, hudobníkov a v neposlednom rade aj
svoju, zhmotnenú v INŠPIRÁCIU, z ktorej sa môže
nadýchať KAŽDÝ KTO CHCE. Vy aj My si potom pozrieme
scenárom pripravenú CLUBOVKU, ktorá je však podľa
nás niečím oveľa viac a dáva nám všetkým hlavne to
nehmotné - motiváciu, dobrú náladu, radosť, ďalšiu
ENERGIU vstať z gauča a ísť za novými myšlienkami.
Dáva INŠPIRÁCIU.

CLUBOVKA, ako neformálne stretnutie priateľov
architektúry, ktorá vznikla z potreby stretnúť sa,
vymeniť si názory, poznatky, informácie, získať nové,
viesť klubové debaty o architektúre a dizajne.
CLUBOVKA je pôda, ktorá je oslobodená od "IZMOV",
od odbornej kritiky, je predovšetkým o človeku, o jeho
práci, o snoch, o názore, o jeho motivácii, o tom, čo na
prvý pohľad nevidieť, o myšlienke...
Zmyslom CLUBOVKY je predstaviť výrazných tvorcov
súčasnej svetovej architektúry a dizajnu - ľudí, ktorí žijú
svoj bohatý život v absolútnej a permanentnej tvorivej
búrke, túžbe a vášni...

HISTÓRIA

CLUBOVKA vznikla na Slovensku v roku 2002 ako séria
neformálnych stretnutí architektov a dizajnérov.
V roku 2007 získala cenu Prof. Martina Kusého za
sústavnú a úspešnú osvetovú a popularizačnú činnosť
v oblasti architektúry, dizajnu a umenia.
CLUBOVKA sa za svoje obdobie stala prehliadkou
výnimočnej architektúry a dizajnu.
Viac ako 80 týchto podujatí prinieslo na slovenskú a
českú pôdu špičkové svetové osobnosti.

Najvýstižnejšie hovorí sám za seba zoznam majstrov
architektúry, dizajnu a umenia, ktorí prijali pozvanie
na CLUBOVKU: Bořek ŠÍPEK, Eva JIŘIČNÁ, Vlado
MILUNIČ, Dominique APPLOVÁ, Barbora ŠKORPILOVÁ,
štúdio OLGOJCHORCHOJ, David VÁVRA, Maxim
VELČOVSKÝ, Fabio NOVEMBRE a Paolo PIVA, Ron
ARAD, Martin KOHLBAUER, Rem KOOLHAAS jr.,
Ladislav KUŠNÍR, Ivan MATUŠÍK, Jerszy SEYMOUR,
John BOSCH, Rene van ZUUK, Roberto PALOMBA,
Nani MARQUINA, Stefan DIEZ, Matali CRASSET, štúdio
ASYMPTOTE, Karim RASHID, Gaetano PESCE, Jaime
HAYON, Edouard FRANCOIS, CARAMEL architekten,
Nasir MAZHAR, LAN architecture, AMID.cero9
architects, David LACHAPELLE, Alberto di STEFANO,
Rudy RICCIOTTI, Piet OUDOLF, Rossana ORLANDI,
Marcio KOGAN, POINT SUPREME architects, Ora ITO,
Hrvoje NJIRIC, Iwan BAAN, BEVK PEROVIĆ arhitekti,
Maria BLAISSE, Pezo von ELLRICHSHAUSEN, Jay
OSGERBY, Nipa DOSHI a mnoho ďalších.

PROFIL

architekt Tatiana Kollárová vyštudovala FA STU v
Bratislave. Po niekoľkoročnej architektonickej praxi
s účasťou na domácich a medzinárodných výstavach
a súťažiach založila v roku 2002 CLUBOVKU –
neformálne stretnutie architektov s poprednými
osobnosťami v oblasti architektúry a dizajnu.
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