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DRIES BUYTAERT 

Dries Buytaert je původním tvůrcem a vedoucím projektu Drupal, open source webové platformy, kterou používají 2 %
světových webů s více než 35 000 aktivními přispěvateli po celém světě. V roce 2007 spoluzaložil technologickou společnost
Acquia, která poskytuje řešení pro budování, provoz a optimalizaci digitálních zákaznických zkušeností. Dries vystudoval
doktorské studium informatiky a inženýrství na Univerzitě v Gentu a patří mu ocenění jako CTO od Massachusetts Technology
Leadership Council, Podnikatel roku Nové Anglie od Ernst & Young, mladý inovátor MIT Technology Review a je také mladým
globálním lídrem na Světovém ekonomickém fóru.
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CAROLINE NORBURY

Caroline Norbury OBE je výkonnou ředitelkou Creative UK, nezávislé sítě pro kreativní průmysl ve Spojeném království, která
se snaží podporovat a investovat do kreativních talentů a podniků a sjednocovat kreativní průmysl ve Spojeném království.
Caroline je členkou Rady pro kreativní průmysl a předsedá její podskupině Investice pro růst. Je nevýkonnou ředitelkou
Crowdfunder, největší britské crowdfundingové platformy založené na odměnách, členkou BAFTA a Royal Society of Arts a
členkou správní rady PRS Foundation, charitativní organizace podporující novou hudbu a talenty. V roce 2012 jí byl udělen titul
MBE za zásluhy o filmový průmysl a nedávno jí byl udělen titul OBE v rámci The Queen's Birthday Honours 2022 za její vůdčí a
obhajovací schopnosti při formování reakce kreativního sektoru na pandemii Covid-19.

MAITE IBANEZ

Maite Ibáñez z Univerzity ve Valencii je kulturní manažerkou a členkou Valencijské asociace uměleckých kritiků (AVCA) a
asociace Ženy ve vizuálním umění (MAV). Kromě svých odborných publikací na téma výstav a kurátorství také pravidelně
publikuje články o muzeografii a vizuální kultuře. Jako učitelka se podílela na postgraduálním programu v oboru Umělecké
vzdělávání a správa muzeí. Od roku 2002 do roku 2019 působila jako vedoucí technik v kulturním centru La Nau. Nově se
Maite zhostila také politické role a stala se radní pro kulturní činnost, vzdělávání, mládež a spolupráci pro rozvoj a migraci
městské rady Valencie.

MICHAL LÁZŇOVSKÝ

Michal Lázňovský je vedoucím katedry produkce na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Je také členem
představenstva sítě European network on cultural management and policy (ENCATC).

KIRSTEN DUNLOP

Kirsten je výkonnou ředitelkou přední evropské iniciativy v oblasti klimatických inovací EIT Climate-KIC, Oblast působení
Kirsten Dunlop sahá od akademické sféry přes poradenství a bankovnictví až k designu a inovacím. Před působením ve
společnostech Second Road, KPMG a Suncorp v Austrálii byla ve vedení Generali Group Innovation Academy, kde měla na
starosti oblasti strategického řízení rizik a strategické inovace. Kromě toho je také jednou ze šestnácti poradců expertní
skupiny Evropské komise pro ekonomický a společenský dopad výzkumu a inovací (ESIR).
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STAKEHOLDER FORUM 

CRISTINA ORTEGA

Cristina Ortega Nuere je vědeckou a provozní ředitelkou Světové organizace volného času. Svou hlavní profesní činnost
kombinuje s magisterskou výukou na Universitat Oberta of Catalunya. Jako výzkumná pracovnice a profesorka na
univerzitě v Deustu má za sebou více než 50 výzkumných projektů, desítky publikací a také vedení několika vědeckých
časopisů. Spolupracovala s několika evropskými organizacemi, jako je European Creative Business Network (ECBN). Čtyři
roky byla prezidentkou ENCATC, přední evropské sítě pro kulturní management a politiku, a předsedkyní politické skupiny
ENCATC Monitors of Culture, kterou tvoří více než 40 kulturních observatoří po celém světě. Je specialistkou na
hodnocení kulturních projektů a stala se členkou poroty Evropského hlavního města kultury.
V Baskicku je již 10 let členkou Baskické rady pro kulturu a odbornou hodnotitelkou Baskické kulturní observatoře.

REASERCH THESIS 

LOCAL FORUM

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je
vytváření prostředí pro rozvoj kultury a kulturních a kreativních
odvětví v hlavním městě Praze. Garantuje rozvoj Pražské kulturní
politiky, její implementaci a monitoring a každý rok pořádá
Pražské kulturní fórum formulující nejaktuálnější výzvy v oblasti
rozvoje KKO.

KONTAKT
kristyna.kocova@kreativnipraha.eu / +420 724 918 718
katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu / +420 739 488 383

Pro online přenos konference a nejlepší momenty sledujte kanály  Kreativní Prahy.

NAŠI SPEAKŘI

PETR PEŘINKA

Petr Peřinka je ředitelem v Kreativní Praze. Společně se svým týmem píše kulturní politiky, vytváří podmínky pro kulturu
ve veřejném prostoru a podporuje růst kulturních a kreativních odvětví (KKO). V minulosti vedl tým stratégů na Institutu
plánování a rozvoje, spoluvytvářel strategii KKO České republiky či byl kurátorem výstavy Pře(d)stav si Prahu v Centru
architektury a městského plánování. Znalosti z českých, moravských a slezských měst předává v rámci projektu
EU4Culture kulturním plánovačům v Arménii, Azerbajdžánu, či Moldavsku.

JIŘI SULŽENKO

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. je od 1. dubna 2020 je ředitelem Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP. Do té doby 20 let
věnoval organizování kultury na různých pozicích. Za klíčové považuje zkušenosti programového ředitele s přípravou a
realizací programu v týmu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a následně kreativní zóny DEPO2015 v Plzni,
práci na Jižním Městě v Praze pro Kulturní Jižní Město a festival Street For Art, nebo zkušenost v Divadle Archa s
marketingem a PR. Jiří je absolventem Katedry produkce DAMU, kde stále působí jako pedagog. Spolupracuje také na
evropských projektech, konzultoval kandidaturu Temešváru a Belfastu na EHMK, byl členem sítě A Soul for Europe. 

PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM

DISCUSSIONS

DAVID CROMBIE

David Crombie z University of the Arts v Utrechtu je dlouhodobě zapojen do evropských výzkumných a inovačních projektů se
zaměřením na otázky strategického designu a multioborových inovací. V současné době pracuje na strategii a výzkumu 
v oblasti otevřených inovací a designu kolektivní inteligence. V průběhu příštích čtyř let David povede nový projekt ERASMUS+,
Blueprint for Skills (CYANOTYPES), s cílem předvídat a spoluvytvářet budoucí kreativní dovednosti.

MICHAL HLADKÝ

Michal Hladký je ředitelem Creative Industry Košice (CIKE)  a spolupředsedou European Creative Bussines Network (ECBN).
Navrhl koncept Evropského hlavního města kultury (ECoC) Košice z roku 2013 a má více než 15 let zkušeností nejen s jeho
implementací, ale také se strategiemi udržitelnosti. Michal vystudoval architekturu a urbanismus na Technické univerzitě v
Košicích. Aktuálně vede tým Citizen experience and wellbeing institut (CXI) zabývající se urbanistickým výzkumem, designem
služeb a veřejným prostorem. 

MANSOUR AZIZ
Mansour Aziz je spoluzakladatelem Barzakh, knihkupectví-kavárny a kulturního prostoru. V reakci na katastrofální
energetickou krizi v Libanonu usiluje o založení farmy, z níž by získával veškeré potraviny, a o využití starých metod kvašení a
nových technologií chlazení a osvětlení, aby minimalizoval spotřebu energie.
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