Międzynarodowe warsztaty studenckie połączone z konkursem architektonicznym
REVIKRESKA 2016 – od 24.10. do 28.10.2016 r., Regionalne Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
Uczestnicy: 12 studentów (4 grupy) – studenci IV roku Architektury, członkowie koła
naukowego "Revikreska" oraz studenci Erasmusa (3 osoby)
Prowadzący: dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, dr inż. arch. Piotr Opałka
Dwa główne zadania podczas warsztatów to poszukiwanie koncepcji przebudowy płyty
rynku Nysy (część wyłączona z ruchu kołowego) oraz poszukiwanie uzasadnienia dla
ekologicznych aspektów we wskazanej strefie rynku Nysy dla nowych funkcji, które
przyspieszyły by redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Warsztaty "Fotografia mobilna w architekturze" i konkurs fotograficzny
W ramach konferencji odbędzie się konkurs fotografii amatorskiej „Zabytki Nysy”.
Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach kreatywno-dydaktycznych
"Fotografia mobilna w architekturze", które odbędą się w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery - 21.10.2016 r. o godz. 8.00 w RCTWiTI PWSZ w Nysie. Warsztaty
to świetna okazja do tego, aby odkryć świat twórczego podejścia do fotografii oraz
nauczyć się jak w 100% wykorzystać możliwości swojego telefonu. Udział tylko po
wcześniejszym zapisie z potwierdzeniem zwrotnym.
http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=1,12,0,0,2,0&ak=1,5778,0
Wykład otwarty połączony z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Witolda Lutosławskiego - Muzeum Powiatowe w Nysie – 27.10.2016 r., czwartek, godz.
17.00
„Historia pałacu biskupiego i obecnych zbiorów muzealnych” – prelekcja, której
głównym tematem będą dzieje pałacu biskupów wrocławskich, a obecnego muzeum
powiatowego, uświetniona występem uczniów PSM w Nysie I i II stopnia im. Witolda
Lutosławskiego. Dodatkowo przedstawiona zostanie historia obecnych zbiorów
znajdujących się w nyskim muzeum. Po wykładzie przewidziane jest wieczorne
zwiedzanie gmachu muzeum.

Nocne zwiedzanie Nysy z przewodnikiem – 27.10.2016 r., czwartek, godz. 18.00
Tuż po wykładzie w muzeum serdecznie zapraszamy na nocne zwiedzanie Nysy
z przewodnikiem – panią Krystyną Dubiel . Zwiedzanie rozpocznie się o godz. 18.00
w muzeum a zakończy się o godz. 20.00 pokazem iluminacji w Dworze Biskupim.
Iluminacja w Dworze Biskupim – 27.10.2016 r., czwartek, godz. 20.00
I - WIDEO-ILUMINACJA
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architektonicznej z wykorzystaniem projekcji wideo. Zmierzeniem projektu jest
wykreowania nowej wartości w dziedzinie iluminacji obiektów zabytkowych, zarówno
w jakości prezentowanych walorów estetycznych światła jak i możliwości adaptacji na
potrzeby układów interaktywnych. Projekt ma wykazać możliwość zaangażowania
otoczenia w proces iluminacji, aktywny udział osób przebywających w otoczeniu
iluminowanego obiektu sprzyja prezentacji nowych wartości w tej dziedzinie, a całość
może przyczynić się do przedłużenia czasu aktywności przestrzeni publicznej, co ma
znaczący wpływa na podniesienie jej atrakcyjności. Działania w zakresie technicznym
wspomagane będą przez zespół Qbik Pracowania Architektoniczna.
II - ILUMINACJE - DWÓR BISKUPI
Projekt zakłada kompleksowe podświetlenie architektoniczne dziedzińca obiektu.
Prezentacja możliwości technicznych i estetycznych iluminacji architektonicznej
wykreowana będzie na bazie asortymentu oświetleniowego LED. Celem projektu jest
stworzenie sytemu oświetlenia dekoracyjnego o dwoistym charakterze, odpowiadającym
założeniom wymagań konserwatorskich dla tego typu obiektów oraz spełniającym
oczekiwania dla funkcjonalności przestrzeni publicznej w tym przypadku klubu
muzycznego. Zadanie zostanie zrealizowane na bazie dynamicznego oświetlenia
sterowanego protokołem
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prezentować będzie kilka scen świetlnych

przygotowanych przez studentów specjalności Architektura Światła IA PWSZ w Nysie.

