Zavirite u riječku budućnost gledajući u prošlost
s inicijativom mladih „po-RI-look“
Inicijativa mladih „po-RI-look“, Centra tehničke kulture Rijeka, u
četvrtom je mjesecu provedbe u sklopu kojega će se održati Look4 –
Šetnja kroz riječku povijest u 10 građevina.

Svaka generacija za sobom ostavlja tragove i mijenja vizure grada u kojem živi. Neki grade, dok drugi
ruše. Šetnjom kroz Centar grada u utorak 10. rujna 2013. u 12 sati, uz stručno vodstvo, promišljat
ćemo promjene u Rijeci kroz stoljeća na primjeru 10 građevina. Od antike, srednjeg vijeka pa sve do
današnjih dana Rijeka se širila i mijenjala. Znamo da promjene rijetko prolaze bez problema, posebice
one koje unose velike novine.
Deset građevina kojima ćemo se baviti bit će: Stara vrata, Palac
komuna rečkoga, Koblerov trg, Crkva Uznesenja Blažene Djevice
Marije, Katedrala Sv. Vida, Gradska ura, Palača Jadran, Veliki
neboder, robne kuće i zgrada Erste banke.
Tijekom šetnje ćemo se osvrnuti na još neke građevine, a po
završetku šetnje slijedi vođena rasprava u Centru tehničke kulture
Rijeka gdje ćemo pokušati odgonetnuti zašto nove građevine i
novi načini gradnje nerijetko izazivaju kontroverze, što će naša
generacija ostaviti kao svoje urbanističko naslijeđe budućim
generacijama te kako zamišljamo Rijeku u budućnosti.
Ako želite prošetati i raspravljati s poRIlokovkama i poRIlookovcima prijavite se putem maila
porilook@ctk-rijeka.hr ili jednostavno dođite u 12 sati na Koblerov trg. U slučaju kiše šetnja će se
odgoditi.

Završio Look 2 – Fotografski natječaj „Morska/pomorska/primorska Rijeka“, a
u sklopu Looka 3 – Rijeka – rockerski grad? snima se petnaestminutni film
Inicijativa mladih „po-RI-look“ , financirana kroz program Mladi na djelu
Europske komisije, u godinu dana će mlade Riječane i Riječanke (osobe od
18 do 30 godina) navoditi na aktivno promišljanje grada u kojem žive. U
prvom mjesecu s grupom od pedesetak ljudi posjetili su tunelsko sklonište
iz Drugog svjetskog rata koje se nalazi ispod Starog grada, dok su u srpnju
(u
sklopu
Looka
2)
otvorili
fotografski
natječaj
„Morska/pomorska/primorska Rijeka“ koji je za cilj imao promišljanje
povezanosti Rijeke s morem.

Pobjednici Natječaja su izabrani glasovanjem putem Facebook stranice „po-RI-looka“. Prvo mjesto je
osvojio Mateo Drča (26) s fotografijom Rijeka_01, slijedi ga Eli Kernel (20) autorica fotografije
„Crvena Rijeka“, a treće je mjesto osvojila fotografija „Rijeka u slici“ Ive Tomić (23). Pobjednici su
osvojili osnovni i napredni tečaj obrade fotografije u CTK Rijeka i promotivne materijale inicijative
„po-RI-look“.
U kolovozu je inicijativa krenula sa Lookom 3 – Rijeka – rockerski grad? koji snimanjem kratkog filma
propituje rockerski identitet grada na Rječini. Ukoliko se želite uključiti u snimanje i montažu filma
također se možete javiti na mail porilook@ctk-rijeka.hr .
Svi koji će se na bilo koji način (sudjelovanje u obilascima, osmišljavanje obilazaka, sudjelovanje u
fotografskom natječaju, snimanju filma, izradi city gamea, performansa, rekonstrukciji…) uključiti u
inicijativu mladih „po-RI-look“ po završetku stječu pravo na Youthpass potvrdu u kojoj će biti
upisane sva znanja i vještine koje se stječu sudjelovanjem.

